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1

RESUMO NÃO TÉCNICO – APRESENTAÇÃO

O presente documento constituiu o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Projeto do Hospital Central do Alentejo (HCA). Este projeto localiza-se no Distrito e
concelho de Évora na União das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras tendo sido
desenvolvido o Projeto de Execução.
O Proponente do Projeto é a ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO (ARSA)1), sendo o
projetista responsável pela conceção do Projeto de Execução do Hospital Central do Alentejo o
Consórcio constituído por, Souto Moura Arquitectos S.A. / Pinearq S.L.U.P. / Grupo JG Ingenieros
Consultores de Proyectos S.A. / Manuel Abreu G da Silva, tendo o mesmo sido desenvolvido até
maio de 2019.
O Hospital Central do Alentejo foi concebido como uma estrutura retilínea hierarquizada,
permitindo a ligação direta e flexível entre os diversos departamentos e serviços.
Projetou-se também uma sistematização e separação dos diversos circuitos internos do hospital,
(doentes internos, doentes externos, pessoal, limpos e sujos). Pretendeu-se que esta estrutura
organizativa fosse abrangente à totalidade do Hospital.
O terreno de implantação localiza-se a Poente Sul da cidade de Évora, entre a Estrada nacional EN
114 e a Estrada nacional EN 380, ocupando uma área de aproximadamente 25 hectares, de uma
área total de 75 hectares (propriedade), sendo a área de implantação do Hospital, serviços e
equipamentos adjacentes, de aproximadamente 17 hectares.
O presente RNT pretende resumir os principais aspetos ambientais identificados na elaboração do
EIA, apresentando-se o mesmo em linguagem o menos técnica possível, por forma a tornar este
documento o mais acessível a todos os interessados.
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1)

www.arsalentejo.min-saude.pt

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL - APRESENTAÇÃO

O EIA elaborado é constituído pelo presente documento designado como Volume I – RNT e pelos
seguintes documentos:
•

VOLUME II - Relatório Síntese;

•

VOLUME III – Peças Desenhadas;

•

VOLUME IV – Anexos Técnicos.

Apesar do presente projeto não se encontrar abrangido pela legislação em vigor no que diz
respeito à Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nomeadamente nos termos das alíneas a) e b) do
n.º 3 do Art. 1º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, Anexo I e II, o EIA foi elaborado
tendo por base a legislação em vigor no que diz respeito à Avaliação de Impacte ambiental2).

2)

Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11

de dezembro, que procede à quarta
alteração ao Decreto-Lei n.º 151B/2013 de 31 de outubro, que
transpõe para a ordem jurídica

O EIA foi ainda elaborado de acordo com a Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro que aprovou

interna a Diretiva n.º 2011/92/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho,

os requisitos e normas técnicas aplicáveis à documentação a apresentar pelo proponente nas

de 13 de dezembro de 2011, relativa
à

diferentes fases da AIA.

avaliação

dos

efeitos

de

determinados Projetos públicos e
privados no ambiente (codificação da

Para além dos requisitos legais enunciados foram tidos em conta os documentos orientadores
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emitidos pela APA e disponíveis na página da APA, designadamente:
o

Critérios de Boa Prática para Resumos Não Técnicos;

o

Medidas de Minimização Gerais para a Fase de Construção;

o

“Critérios para a Fase de Conformidade em AIA” dos Estudos de Impacte
Ambiental, em https://www.apambiente.pt/ e confirmados em 15 de setembro
de 2020.

O EIA foi desenvolvido durante o mês de novembro de 2020.

3

OBJETIVOS DO PROJETO

A nova unidade hospitalar é justificada por os atuais edifícios hospitalares do Hospital do Espírito Santo de Évora terem
as suas capacidades operacionais esgotadas.
A nova unidade hospitalar pretende assim dar resposta às necessidades a toda a população do Alentejo em articulação
com as unidades hospitalares da região.
A construção do Hospital Central do Alentejo em Évora irá ainda permitir, centralizar diversos serviços hospitalares no
mesmo local, bem como constituirá uma unidade hospitalar com elevada diferenciação clínica e tecnológica sendo
valências que, atualmente, não existem em Évora nem em Concelhos limítrofes, devido às limitações das atuais
instalações.
Esta elevada diferenciação tecnológica, será evidenciada com recurso, aos mais avançados sistemas e tecnologias de
informação que permitirão, que todo o hospital possa funcionar sem a utilização de papel, generalizando o processo
clínico eletrónico e partilhando a informação clínica com todas as restantes instituições de saúde.
O novo edifício do Hospital Central do Alentejo será construído de raiz, num terreno nos arredores de Évora, tirando
partido de uma nova rede de acessos viários projetada pela CM Évora.
Esta nova unidade servirá toda a população do Alentejo, recaindo sobre si a responsabilidade de poder vir a ser
reconhecida como uma unidade médica de futuro, exemplar na região e no país.
O Projeto foi concebido para ser uma estrutura eficaz e funcional, garantindo um ambiente de cura para doentes e um
ambiente de qualidade para os funcionários.
Por esta razão o Projeto de execução desenvolveu esforços no sentido de encontrar soluções de qualidade, repetitivas e
estandardizadas sempre que possível, robustas e de fácil manutenção, capazes de proporcionam um ambiente acolhedor
e humanizado.
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4

INTERVENIENTES – PROJETO, EIA E AIA

O Proponente do presente Projeto é ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO (ARSA).
A entidade licenciadora é o MINISTÉRIO DA SAÚDE.
O projeto foi da responsabilidade do Consórcio constituído por, SOUTO MOURA ARQUITECTOS S.A. /
PINEARQ S.L.U.P. / GRUPO JG INGENIEROS CONSULTORES DE PROYECTOS S.A. / MANUEL ABREU G DA SILVA,
sendo que o Estudo de Impacte Ambiental é da responsabilidade dos SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO
COMUM DOS HOSPITAIS (SUCH). O SUCH, no prosseguimento da sua atividade, subcontratou a
TRIFÓLIO – ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS E PAISAGÍSTICOS, LDA. para fazer face apenas a questões de
cariz operacional e temporário, por acordo entre as partes, sem que a mesma represente uma
diminuição das obrigações e garantias constituídas a favor da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO
ALENTEJO (ARSA).
O presente projeto nos termos da legislação em vigor para a Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA), não se encontra abrangida pela mesma, nomeadamente nos termos das alíneas a) e b) do
n.º 3 do Art. 1º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, Anexo I e II.
A este respeito, somente poderá ser entendida e determinada o procedimento de AIA, ao abrigo
da alínea c) do n.º 3 do artigo 1.º do referido Decreto-Lei: “Os projetos que em função da sua
localização, dimensão ou natureza sejam considerados, por decisão conjunta do membro do
Governo competente na área do projeto em razão da matéria e do membro do Governo
responsável pela área do ambiente, como suscetíveis de provocar um impacte significativo no
ambiente, tendo em conta os critérios estabelecidos no anexo III”.

5

3)

http://www.trifolio.pt/

ANTECEDENTES DE PROJETO

O presente projeto foi antecedido da realização de Estudo de Incidências Ambientais, realizado
em setembro de 2010. Este documento foi realizado em fase de estudo prévio.
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PROJETO - LOCALIZAÇÃO

O novo Hospital Central do Alentejo, localiza-se no Distrito e concelho de Évora na União das Freguesias de Malagueira e
Horta das Figueiras. O terreno onde o Hospital Central do Alentejo em Évora será construído localiza-se a poente/sul da
cidade de Évora, entre a estrada nacional EN 114 e a estrada nacional EN 380, com a interseção com o caminho
municipal 1085, cujo acesso rodoviário será o principal.
O terreno para a implantação do Hospital Central do Alentejo ocupa uma área de aproximadamente de 25 hectares de
uma área total de 75 hectares (propriedade), sendo a área de implantação do Hospital, serviços e equipamentos
adjacentes, de aproximadamente 17 hectares, apresentando as suas cotas mais elevadas (263,00), no seu limite norte
nascente junto ao local onde será construída uma nova rotunda, que ligará a EN 114 ao CM 1085, descendo suavemente
no sentido Norte/Sul, atingindo as cotas menos elevadas (242,00) no limite sul do terreno.
A proposta para a implantação do novo edifício teve como base o estudo das condicionantes especialmente no que diz
respeito ao novo plano de acessos proposto pela Câmara Municipal de Évora, que inclui uma nova via distribuidora.
O enquadramento regional e localização do Projeto apresenta-se na figura seguinte.
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Figura 1 – Enquadramento
Regional e localização do
Projeto
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PROJETO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PROJETO

O edifício assume um embasamento composto por cinco barras que se orientam no sentido Norte/Sul, sobre as quais se
localiza um volume paralelipédico único do internamento com cinco pisos (um piso técnico e 4 pisos de internamento).
Este volume orientado no sentido Nascente/Poente, com os quartos nas faces Norte/Sul, permite um melhor controlo
solar nestes espaços interiores, e minimiza a exposição nas fachadas a Nascente e Poente, quadrantes que representam
maior dificuldade no controlo solar.

Figura 2 – Edifício Área de implantação do Projeto

Figura 3 - Orientação Solar dos Edifícios
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Figura 4 - Morfologia dos Edifícios
Esta solução pretende inserir-se no local, assumindo por um lado o uso de uma tipologia de "pátio" característica neste
local ao nível do embasamento, e por outro uma rutura consciente no volume do internamento que se relaciona
diretamente com a função específica do edifício, numa interpretação que lembra as construções conventuais de maior
escala.
Pretende-se que ao nível dos três primeiros pisos, orientados no sentido norte/sul, a localização da construção permita
que o próprio terreno se relacione com o edifício e "entre" para dentro do edifício criando zonas verdes entre os corpos
edificados. As unidades de internamento serão por sua vez orientadas a Sul/Norte. Esta orientação parece-nos adequada
para este programa tendo em conta a especificidade do local: Luminosidade muito alta, que a sul se controla de forma
eficaz, e a norte permite o ganho de luz indireta de qualidade, sem necessitar de controlo solar complexo.
As coberturas e os pátios criados ou libertados pelo posicionamento volumétrico dos referidos blocos são aproveitados
para proporcionar iluminação natural ao interior do edifício e são tratados do ponto de vista paisagístico para que
confiram uma agradável sensação de proximidade com o contexto natural.
Estes pátios permitem ainda fornecer iluminação e ventilação natural diretamente aos pisos enterrados, o que em
conjunto com os lucernários e os lanternins preconizados proporcionara aos utilizadores um agradável e adequado
ambiente de trabalho.
O edifício é composto por um conjunto de volumes com características e tipologias distintas.
Por um lado temos o volume do internamento, com mais expressão, pelo comprimento elevado e maior altura, que se
desenvolve segundo o sentido Nascente Poente. Perpendicularmente a este dispõe-se um conjunto de outros cinco
volumes de menor altura.
O espaço entre estes últimos volumes permite a criação de um conjunto de pátios que garantem iluminação natural para
os pisos enterrados.
O edifício principal é composto por 10 pisos onde estão distribuídas as seguintes valências:
•

Piso -3: integra a galeria técnica.

•

Piso -2: integra áreas de serviços gerais (cozinhas, manutenção, aprovisionamentos, esterilização, vestiário
central, rouparia, central de limpeza, lavagem e manutenção de camas. Inclui também o arquivo clínico,
farmácia, resíduos, acesso à morgue, acesso ao cais de carga e descarga de veículos, central de transportes e
central de robots.
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•

Piso -1: o Corpo Central integra as zonas do hospital de dia de quimioterapia e hospital de dia polivalente. A
parte Sul dos cinco corpos perpendiculares integra hemodiálise, medicina física e reabilitação, o núcleo das
consultas externas e exames especiais. Nos corpos perpendiculares a Norte, estão incluídos os serviços de
laboratório e radioterapia e espaços de pessoal.

•

Piso 0: No Corpo Central está incluída a entrada principal do edifício, apoios gerais, medicina nuclear, hospital
de dia de pediatria e consultas externas de pediatria. parte do núcleo de consultas externas e exames especiais,
refeitório e espaços de apoio público. Nos quatro corpos a Norte estão incluídos o serviço de urgência geral e
pediátrica, vemer, diagnóstico por imagem., sistemas de informação, central telefónica e central de segurança.

•

Piso 1: O Corpo Central integra a unidade de cuidados coronários, hemodinâmica, serviços de anesteseologia,
sala multicultor e parte da gestão e o auditório. Nos corpos a Sul incluem-se a gestão e administração gabinetes
médicos, hospital de dia de psiquiatria, formação. Dos corpos a Norte fazem parte, bloco operatório e
obstétrico, unidades de cuidados intermédios e unidade de cuidados intensivos.

•

Piso 2: abrangendo apenas o Corpo Central, destina-se essencialmente à instalação da subestação técnica do
hospital.

•

Piso 3: integra essencialmente 2 unidades de internamento convencionais, uma de paliativas e a unidade de
internamento da psiquiatria.

•

Pisos 4, integra essencialmente 3 unidades de internamento convencionais.

•

Pisos 5, integra 3 unidades de internamento convencionais.

•

Piso 6: integra as unidades de internamento de obstetrícia, neonatologia e de pediatria.

Para além do edifício principal destacam-se ainda as duas portarias localizadas a norte e o edifício enterrado que se
desenvolve paralelamente à rampa de acesso à área de cargas e descargas ao nível do piso -1. Neste edifício estão
incluídos um conjunto de áreas técnicas que compreendem os espaços para instalação das cisternas de água e incêndio,
centrais de bombagem, quadros gerais de baixa tensão, grupos de emergência e centrais de produção de energia.
Paralelamente ao desenvolvimento do edifício técnico, mas ligeiramente a Nascente, está implantado o heliporto, sobre
a cobertura de um edifício enterrado de planta semi-circular, onde serão instaladas a medicina legal e a anatomia
patológica, nos pisos 1 e 0, respetivamente. Este edifício é acessível através de uma rampa enterrada que permite o
acesso automóvel. Está ainda previsto o acesso ao hospital através de uma galeria enterrada ao nível do piso -2.
O terreno de implantação apresenta um declive suave de certa forma orientado a Sul traduzindo-se numa variação de
cotas, de aproximadamente 5m, entre as cotas do terreno junto à extremidade Norte e a cota do terreno junto à
extremidade Sul do edifício. Esta situação faz com que o piso térreo, nos corpos a Sul seja o Piso -1 e nos Corpos a Norte
seja no piso 0.

Acessos
O Projeto para o Hospital Central do Alentejo teve como princípio a localização da Via de distribuição local interior,
paralela à via distribuidora principal de ligação da EN 114 – Estrada de Lisboa – CM 1085 e à EN 380 – Estrada das
Alcáçovas.
Esta via desenvolve-se em sentido único norte/sul, cumprindo as normativas definidas, permitindo uma via de
desaceleração de entrada no recinto hospitalar e uma via de aceleração na saída do recinto.
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Figura 5 - Acessibilidades Rodoviárias ao Hospital
No interior do recinto hospitalar, as entradas serão efetuadas da seguinte forma:
•

Entrada de acesso a Urgência - Via dedicada que acede ao serviço da Urgência, a norte do edifício Hospitalar.
Permite o acesso ao estacionamento junto do Urgência.

•

Entrada principal - Via que dará acesso a entrada principal do Hospital, a todo o Ambulatório, incluindo o núcleo
das Consultas Externas, a unidade de Medicina Física e Reabilitação, e o Hospital de dia de Hemodiálise, entre
outros. Permite o acesso aos dois grandes polos de estacionamento público e de pessoal

•

Entrada de abastecimentos – será feita a partir da via existente CM 1085, no limite norte/poente do terreno, de
forma protegida pela sua pendente e vegetação em talude, e permitindo que este tipo de movimento não
interfira com o acesso à Urgência, nem seja perturbador para os utentes do hospital.

•

Acesso à Casa Mortuária – feito a partir da via de entrada de Abastecimento, em rampa, protegido visualmente
através de muros de contenção entre esta rampa e o terreno.
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8

PROJETO – ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO

Os trabalhos de construção civil que constituem este Projeto são constituídos por:
•

Instalação do estaleiro de apoio à obra;

•

Trabalhos preparatórios – Levantamento topográfico;

•

Desmatação de toda a área de intervenção. Esta atividade restringir-se-á apenas às áreas efetivamente
intervencionadas;

•

Demolições dos elementos previstos;

•

Transplantação de exemplares arbóreos;

•

Movimentos de terras e fundações. Nas escavações, e de acordo com o tipo de formações geológicas
intercetadas e das suas características de resistência, considera-se que os terrenos serão desmontáveis com
meios mecânicos correntes – lamina e balde – podendo verificar-se pontualmente recurso a desmonte por
explosivos para realizar o desmonte de afloramentos rochosos.;

•

Construção das infraestruturas exteriores;

•

Implantação da Obra – Elementos de base/Execução – Edifícios;

•

Instalação de águas e esgotos e ligação à rede de drenagem de águas residuais local;

•

Construção das instalações elétricas e de comunicações;

•

Construção das infraestruturas exteriores incluindo via distribuidora e acessos;

•

Execução da integração paisagística;

•

Acabamentos;

•

Limpeza da área de intervenção e testes.

8.1

TEMPO DE EXECUÇÃO DA OBRA E O CUSTO PREVISTO

A calendarização do Projeto prevê os seguintes tempos de execução:
 Fase de construção – prevê-se que esta fase vá demorar cerca de 30 meses.
 Fase de exploração - É intenção do Proponente que a instalação esteja em exploração o maior tempo possível. É
ainda intenção do Proponente proceder às alterações, remodelações e atualizações necessárias para a boa
manutenção do espaço durante todo o tempo de vida útil da Unidade Hospitalar. Assim, não é possível prever, com
rigor, a duração da fase de exploração.
Estima-se um investimento total nas várias fases de Projeto «superior a 180 milhões de euros», considerando 150
milhões de investimento previsto (incluindo 40 milhões de fundos europeus) de euros a ser realizado a partir de 2021.
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9

COMO FOI ELABORADO O EIA

O EIA foi elaborado em conformidade com as premissas legais em vigor, que estabelecem as regras a que devem
obedecer, em termos gerais, as peças que integram os Estudos Ambientais e todos os documentos que o compõem. O
Resumo Não Técnico do EIA segui-o o previsto no documento “Critérios de Boa Prática para o RNT” editado pela APAI Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes e pela APA - Agência Portuguesa do Ambiente em 2008.
O EIA pretendeu assim atingir os seguintes objetivos fundamentais:
•

Proporcionar os elementos necessários para uma informação clara, sintética e fundamentada do Projeto;

•

Caracterizar a situação ambiental atual com base nos elementos disponíveis;

•

Identificar os impactes mais relevantes que o Projeto a implementar irá provocar no ambiente;

•

Propor medidas de mitigação dos impactes negativos detetados, por forma a reduzi-los, ou se possível, evitálos;

•

Elaborar planos de monitorização, caso estes sejam necessários.

No EIA procedeu-se à descrição do Projeto e à identificação dos aspetos e áreas mais sensíveis, com base nas visitas de
campo efetuadas e nos elementos bibliográficos disponíveis. Realizou-se também, a caracterização do ambiente afetado
pelo Projeto e a evolução do ambiente na ausência do mesmo. Na identificação e avaliação de impactes pretendeu-se
obter informação necessária para prever as eventuais consequências negativas e/ou positivas da implementação do
Projeto. Após a identificação dos impactes ambientais negativos propõem-se recomendações e medidas de minimização
a implementar nas diversas fases do Projeto (fase de construção, exploração e desativação). Estas medidas terão como
objetivo reduzir (minimizar) as alterações provocadas no ambiente do local o Projeto, bem como da região em estudo.
A hierarquização dos descritores ambientais - Muito Importantes, Importantes e Pouco Importantes - decorre das
características e local de implantação do Projeto.
•

Descritores Muito Importantes: Biodiversidade.

•

Descritores Importantes: Ordenamento do Território e Condicionantes de Uso do Solo, Componente Social e
Saúde Humana e Recursos Hídricos;

•

Descritores Pouco Importantes: Geologia e Geomorfologia, Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar, Clima e
Alterações Climáticas, Solos e Usos do Solo, Paisagem, Património e Resíduos.

Após a identificação dos impactes ambientais negativos, foram propostas medidas de minimização. Estas medidas de
minimização servem para reduzir (minimizar) os impactes ambientais negativos. Por último, no EIA propõe-se um Plano
de Monitorização Ambiental e complementarmente a implementação de um PAA (Plano de Acompanhamento
ambiental da construção da obra), por forma a verificar-se a correta aplicação das medidas de minimização propostas.
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10 ESTADO ATUAL DO AMBIENTE
No que respeita à Biodiversidade, a área de implantação do Projeto não se insere em qualquer Áreas Sensíveis. Não
foram identificadas áreas de particular sensibilidade ou de destacado valor para a conservação na área de projeto do
Hospital Central do Alentejo.
A área em análise situa-se na proximidade relativa da Zona Especial de Conservação (ZEC) de Monfurado e da Zona de
Proteção Especial para Aves (ZPE) de Évora, a cerca de 7 km dos respetivos limites das áreas classificadas. Contudo, a
maior proximidade ao limite urbano da capital de distrito (a cerca de 1 km da malha urbana mais densa) faz com que os
valores das áreas classificadas pouco se encontrem aqui refletidos.
A área de projeto localiza-se na proximidade da cidade de Évora, mas já numa área marcada pelos sistemas agro-silvopastoris de montado – sistema caraterizado pela sua multifuncionalidade, que associa uma cultura arbórea em
povoamentos abertos de baixa densidade, a uma cultura agrícola em subcoberto e a uma exploração de gado (Sande
Silva, 2007). No caso do terreno de implantação do Hospital Central do Alentejo estão presentes sobretudo azinheiras
Quercus rotundifolia, mas também alguns exemplares antigos de sobreiro Q. suber. As propriedades vizinhas apresentam
produção de gado ovino e bovino que pastoreiam alternadamente o terreno.
O trabalho de campo decorreu durante o mês de novembro de 2020. Ao todo foram observadas 34 espécies, divididas
por 17 famílias botânicas. Este elenco reduzido de espécies decorre quer da simplificação das comunidades florísticas
pelo uso continuado das áreas como pastagem, quer por os trabalhos de campo não terem decorrido na época mais
propícia à observação das espécies, uma vez que no Inverno a maioria das espécies se encontra no seu período de
dormência. Na área estudada as espécies dominantes são herbáceas, na grande maioria anuais, e encontram-se em
estados vegetativos muito iniciais.
No que respeita à vegetação existente e potencial, o clímax é um sobreiral onde a série de vegetação presente é: Série
mesomediterrânea sub-húmida a húmida, Luso-Extremadurense de Quercus suber: Sanguisorbo hybridae-Querco suberis
sigmetum.

Figuras 6 e 7 - Aspeto geral de sobreiros e azinheiras ocorrentes na área de projeto. Em ambos os casos são acompanhados por oliveiras

Figuras 8 e 9 – Dois aspetos gerais das áreas de pastagem (centro e norte da propriedade), respetivamente
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A presença de grandes manchas de silvados e um notório abandono da atividade silvícola, testemunham a existência de
um coberto vegetal degradado.
A área estudada apresenta uma riqueza florística reduzida e um elevado índice de degradação da vegetação presente,
que é dominado por espécies ruderais, cosmopolitas e nitrófilas pioneiras devido ao pastoreio excessivo.
De uma forma geral, considera-se que a área de implantação do Hospital Central do Alentejo favorável à ocorrência de
anfíbios, apesar de as linhas de água se encontrarem degradadas. A recuperação destas, no âmbito do projeto, tenderá a
favorecer o grupo.
No que diz respeito ao grupo dos répteis, a área de projeto insere-se numa área com interesse intermédio, sendo
prováveis espécies ecléticas, que se adaptam às pastagens presentes.
No total, foram consideradas 91 espécies com ocorrência confirmada na área envolvente. De uma forma geral, a área de
estudo apresenta comunidades avifaunísticas de médio alto interesse, que utilizam a área em conjunto com os habitats
semelhantes circundantes. As espécies atualmente presentes devem integrar maioritariamente espécies de
caraterísticas florestais, que beneficiam do sistema de montado e adaptadas a áreas abertas de pastagem e
predominância de estrato herbáceo.
Foram inventariadas a ocorrência potencial de 28 espécies de mamíferos, 23 das quais de ocorrência confirmada na área
envolvente. A área de projeto apresenta interesse intermédio para o grupo dos mamíferos com ocorrência de algumas
espécies de maior interesse para a conservação.
A análise do descritor Ordenamento e Condicionantes ao Uso do Solos baseou-se essencialmente na pesquisa
bibliográfica, disponibilizada pela Direção-Geral do Território, Carta de Ordenamento e Carta de Condicionantes do Plano
Diretor Municipal (PDM) de Évora.
A área de implantação do Projeto, encontra-se inserida, de acordo com a Carta de Ordenamento do PDM de Évora em
“Áreas Especiais de Comércio e Equipamentos - Outros Equipamentos – Hospital Regional de Évora”, bem como na Rede
Rodoviária Nacional e Regional – Estadas Regionais Propostas (estrada prevista em projeto que servirá o novo hospital
central do Alentejo).
Da análise da Carta de Condicionantes (PDM de Évora) e da carta da Reserva Ecológica Nacional (CCDR-Alentejo),
verifica-se que o local de implantação do projeto encontra-se inserido em áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e
Áreas da Reserva Ecológica Nacional (REN). A delimitação da REN na área de implantação diz respeito a linhas de água
existentes no terreno que terão que ser reposicionadas devido à implantação do edifício e estacionamentos.
Ainda no que diz respeito a instrumentos de gestão territorial, considera-se de extrema importância referir o Programa
Operacional Regional do Alentejo. No âmbito dos objetivos específicos identificados no referido programa, destaca-se a
referência específica à “Construção de um novo hospital regional, que sirva a região, a localizar em Évora”.
Para a caracterização do descritor Componente Social e Saúde Humana foram definidos dois níveis: a região e o
concelho. Em termos de localização geográfica, como já referido, a Área de Implantação do Projeto localiza-se no Distrito
e concelho de Évora e na União das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueira. Foram estudados um conjunto
significativo de variáveis e indicadores socioeconómicos como o território e demografia, a estrutura do emprego,
atividades económicas, a estrutura empresarial e as acessibilidades. Ainda neste âmbito e relacionado com a
componente da Saúde Humana, foram abordados as infraestruturas de apoio à saúde, o perfil local de saúde e os fatores
ambientais de saúde humana - Clima e qualidade do Ar, Qualidade da água e saneamento, Alterações climáticas e
Ambiente sonoro.
Da análise efetuada no EIA é possível retirar alguns traços caracterizadores da realidade em presença e que podem ser
considerados estruturantes e, como tal, subjacentes às tendências evolutivas da área em estudo, destacando-se:
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Dinâmica de desenvolvimento, verifica-se para a região e em particular para Évora uma atenuante
relativamente às assimetrias identificadas entre o Litoral e o Interior do País, respeitante à melhoria das
acessibilidades e à presença de um pólo atrativo para a fixação do tecido empresarial e económico da região
Alentejana, contribuindo assim para um crescimento do efetivo populacional.



Contudo, a estrutura etária da população está em algumas faixas etárias desequilibrada, tratando-se; na sua
generalidade, de uma zona envelhecida e claramente recessiva em termos demográficos;



O envelhecimento da população, induzindo um movimento natural negativo, e a concentração populacional nos
centros mais dinâmicos, contribui para agravar esta situação de esvaziamento demográfico desta zona;



A atividade no sector primário é dominante no uso do território, ainda que o sector terciário seja também
representativo na empregabilidade do efetivo populacional;



Poderá verificar-se uma predisposição maioritariamente positiva da população perante o Projeto, dado que o
mesmo compreende a oferta complementar de tratamentos médicos e hospitalares, bem como a
disponibilização de serviços de tratamento inovadores, contribuindo assim significativamente para a valorização
da qualidade de vida, numa perspetiva local, regional e supra-regional.

No que respeita à caracterização dos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos os trabalhos realizados apoiaram-se,
sobretudo em dados bibliográficos existentes sobre o assunto, complementados com o respetivo levantamento de
campo. A área em estudo insere-se na Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6), que integra as bacias hidrográficas dos
rios Sado e Mira e plas sub-bacias do Sado e Costeiras entre o Tejo e o Sado 2. A bacia de drenagem geral do local de
intervenção é constituída por duas sub-bacias. Denominou-se de bacia A1 a área correspondente à linha de água
localizada a sul do hospital, e bacia A2 a área correspondente à linha de água localizada a oeste do hospital e que tem de
ser desviada.
Da visita de campo efetuada durante o mês de novembro 2020 ao local de implantação do Novo Hospital Central do
Alentejo foi possível observar a existência de duas linhas de água de carácter torrencial. Verificou-se ainda na área de
implantação do projeto a presença de um poço (sem qualquer uso aparente, que vai ser demolido) e na sua envolvente,
Quinta da Fonte Santa, uma charca (que não será afetada pelo projeto) que é utilizada para rega e para a pastorícia.
Relativamente aos Recursos Hídricos Subterrâneos, verifica-se que o local de implantação do projeto localiza-se na
Unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo, unidade geológica que ocupa a maior extensão em Portugal.
Pela análise efetuada, observa-se que o local de implantação do projeto não se encontra sob nenhum sistema aquífero
específico, pelo que se considera como pertencente ao Maciço Antigo Indiferenciado. As sondagens realizadas no local
de implantação do projeto, confirmaram a elevada produtividade do maciço, pois os rebaixamentos dos níveis de água
dos furos das sondagens realizadas manifestaram uma recuperação rápida para profundidades próximas das registadas
no final da furação. Conclui-se desta forma que, o dispositivo geológico evidencia grande disponibilidade hidrogeológica,
admitindo-se tratar de aquífero livre, provavelmente com artesianismo propiciado pelo aplanado local e por condições
de confinamento inferior resultantes da fraca permeabilidade do maciço ígneo em profundidade.
Ainda de acordo com a Carta de vulnerabilidade à poluição, verifica-se que o local de implantação do projeto apresenta
vulnerabilidade à poluição baixa a variável (V6).
Salienta-se ainda que de acordo com a pesquisa bibliográfica realizada não foram identificados pontos de água para
abastecimento público, nem foram identificados na zona de intervenção direta do projeto outros usos sensíveis, tais
como, nascentes, albufeiras e/ou lagoas de lagoas públicas.
Por forma a caracterizar-se o Ambiente Sonoro no local e envolvente do Projeto, foram efetuadas medições acústicas
em 4 locais específicos. A localização destes 4 locais de medição teve em conta a proximidade dos recetores sensíveis e
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que estes fossem representativos do ambiente sonoro atual da área em análise. Foram deste modo, selecionados os
seguintes locais de medição:


P1 – Habitações isoladas a nascente. Habitações unifamiliares com 1 piso de altura, localizadas de forma isolada
a aproximadamente 45 metros do acesso rodoviário proposto para o Hospital - Quinta do Padre Martinho. A
ocupação e uso do solo envolvente das habitações é caraterizado por atividade agropecuária.



P2 – Habitações isoladas a este. Habitações unifamiliares com 1 piso de altura, localizadas de forma isolada,
integradas em exploração agropecuária – Quinta da Fonte Santa, a aproximadamente 180 metros da zona de
intervenção. A ocupação e uso do solo envolvente das habitações é caraterizado por atividade agropecuária.



P3 – Habitação isolada a sul. Habitação unifamiliar com 1 piso de altura, sem ocupação permanente (com
evidências de estar abandonada) localizada de forma isolada em exploração agropecuária, a aproximadamente
190 metros da zona de intervenção - Quinta da Silveirinha. A ocupação e uso do solo envolvente da habitação é
caraterizado por atividade agropecuária.



P4 – Habitação isolada a poente. Habitação unifamiliar com 1 piso de altura, ladeada de edifícios abandonados,
localizada de forma isolada em exploração agropecuária, a aproximadamente 290 metros da zona de
intervenção - Quinta da Latreira.

De acordo com análise feita no EIA, o ambiente sonoro dos recetores sensíveis existentes na área de potencial influência
acústica do projeto é pouco perturbado, típico de meio rural pouco humanizado, com envolvente de atividade
agropecuária. As principais fontes o ruído são o tráfego rodoviário local, o tráfego aéreo esporádico no Aeródromo de
Évora, a atividade agropecuária e o ruído característico da natureza (da aerodinâmica vegetal e fonação animal).
Nos Solos, recorrendo à cartografia existente na Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural - Cartas de Solos
n.º 460, à escala 1:25 000 foi possível identificar na área do Projeto os seguintes tipo de solos:
•

Pg - Solos litólicos, não húmicos, pouco insaturados, normais, de granitos;

•

Pg + Arg - Solos litólicos, não húmicos, pouco insaturados, normais, de granitos, com afloramento rochoso de
granitos ou quartzodioritos;

•

Pg(d) + Arg - Solos litólicos, não húmicos, pouco insaturados, normais, de granitos, em fase delgada, com
afloramento rochoso de granitos ou quartzodioritos;

•

Sbl (h) - solos incipientes - solos de baixas (coluviossolos), não calcários, de textura ligeira, em fase mal
drenada.

Verificou-se que no local de implantação do projeto as classes de capacidade de uso do solo apresentam uma aptidão
agrícola condicionada (C) e/ou solos sem/pouca aptidão agrícola. Verifica-se ainda a ausência de afetação de classes A e
B (solos com aptidão agrícola).
Ao nível dos Usos do Solo e para a área de implantação do Projeto foram definidas as seguintes áreas designadas como:


Áreas Agrícolas – Culturas temporárias de sequeiro e regadio;



Pastagens – Pastagens melhoradas;



Superfícies agroflorestais – SAF de sobreiro com azinheira;



Superfícies agroflorestais – SAF de azinheira.

Na zona envolvente do local de implantação do projeto, verifica-se ainda a presença de áreas edificadas e
industriais/agrícolas.
No que se refere à Geologia e Geomorfologia, o local de implantação do Projeto situa-se no domínio do designado
Maciço de Évora, constituído por rochas eruptivas de idade hercínica e onde, localmente, se estabelecem rochas de
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constituição granodiorítica e quarztodiorítica, por vezes de textura gnaissóide, recobertos por solos orgânicos. Em
resultado dos trabalhos de prospeção geológica e geotécnica preliminar e complementar, elaborados pela empresa
Geocontrole em abril de 2008 e junho de 2010, respetivamente, foi possível identificar granodioritos de grão fino e
médio, granodioritos de grão médio a grosseiro e quartzodioritos e, pontualmente, gnaisses granitóides; litologias que se
encontram globalmente recobertas por solos orgânicos.
No que se refere a património geológico e a recursos geológicos não estão referenciados para a área de implantação do
projeto e envolvente, quaisquer áreas extrativas, nem ocorrências a preservar (geossítios identificados).
Refira-se que o aproveitamento de recursos geológicos para fins económicos, no local onde se integra o projeto, é
atualmente inexistente. Do ponto de vista do potencial geológico, a área não apresenta qualquer interesse económico.
Relativamente a águas minerais, naturais ou de nascente, verifica-se que não foi identificada nenhuma indústria ou
concessão para exploração destes recursos. A área mais próxima possuidora de tal potencial ocorre perto de S.
Bartolomeu do Outeiro, a mais de 10 km a SW do local de implantação do Projeto.
No que respeita à Paisagem, e nos termos do Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em
Portugal Continental” de Cancela d'Abreu et al (2004), à escala do território nacional, a área de implantação do projeto
insere-se na Unidade de Paisagem n.º 104 – Campos Abertos de Évora. Esta paisagem apresenta-se aplanada e
suavemente ondulada, como é frequente no vasto Alentejo. Dominam os campos agrícolas com cultivo de arvenses ou
pastagens, com criação pecuária, sobretudo de gado bovino e ovino. A vegetação arbórea ocorre de forma dispersa com
a presença maioritariamente de azinheiras e sobreiros. A oliveira surge também nesta paisagem, de forma aleatória, sem
assumir a estrutura ordenada e alinhada do olival. Revela-se por isso uma paisagem de aparência mais espontânea, com
dispersão aleatória de exemplares arbóreos de baixa estatura, como são as espécies mencionadas, em baixa a média
densidade. Observam-se alguns alinhamentos de arvoredo com maior verticalidade, como os eucaliptos e os plátanos, ao
longo dos eixos de circulação rodoviária, e espécies associadas a galerias ripícolas, como o choupo. É importante
salientar a presença de alguns núcleos de pinheiro-manso, em especial na região periurbana da cidade de Évora, na
proximidade de algumas das estradas que aqui confluem. Estes conjuntos arbóreos constituem por isso um elemento
estruturante da paisagem, que dão volume e quebram a monotonia que a evidente horizontalidade transmite ao
observador.
Conforme já referido, a área em estudo está incluída na grande bacia hidrográfica do rio Sado, tendo-se identificado no
terreno duas linhas de água. O projeto de arranjos exteriores do hospital considerou crucial o tratamento paisagístico
nas linhas de escoamento natural existentes no terreno a afetar à obra, através do reforço da plantação arbóreoarbustiva que constituirão uma galeria ripícola com uma importante função de equilíbrio ecológico e de defesa e
preservação dos solos.
Não se destacam elementos notáveis na paisagem que constituam valores cénicos significativos, na área em estudo. A
cidade de Évora representa um elemento central nesta unidade de paisagem, pois beneficia de elevada acessibilidade
visual a partir de inúmeros pontos sobre-elevados, para o território circundante nesta região. Na sua periferia têm vindo
a crescer diversos bairros habitacionais, áreas de uso industrial e a implantação de equipamentos e infraestruturas que
descaracterizam e acabam por revelar um lado menos atrativo da paisagem, na aproximação a esta cidade, cujo centro
histórico foi classificado como Património da Humanidade pela UNESCO.
Relativamente a intrusões visuais, facilmente se podem encontrar nas construções e usos ancorados às estradas que dão
acessibilidade à cidade de Évora, particularmente junto à EN 114, que faz ligação a Montemor-o-Novo, a oeste.
Para a caracterização do Património foi realizado um levantamento bibliográfico, cartográfico e de campo, de modo a se
caracterizar o património existente na zona do Projeto. Foram assim, identificadas 2 Ocorrências Patrimoniais (OP), 1 de
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caráter etnográfico dentro da área de incidência direta e outra de carater arqueológico na área de incidência indireta do
Projeto. Da consulta da carta de condicionantes do concelho de Évora, não foram identificadas condicionantes
patrimoniais na área em estudo.
A caracterização da Qualidade do Ar, foi realizada com recurso aos dados da Estação de Monitorização da Qualidade do
Ar mais próxima do local de intervenção. Assim, foi selecionada a Estação de “Terena” localizando-se, aproximadamente
a 50 km NE da área de implantação do projeto, junto a Alandroal. A estação de “Terena” dispõe de dados para os
seguintes poluentes: SO2, PM2.5, PM10, O3 e NO2. Da análise dos dados apresentado no EIA, verifica-se que todos os
poluentes para os anos considerados com dados validados/disponíveis (2019, 2018 e 2015) cumprem a legislação em
vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n. º102/2010- Proteção da Saúde Humana.
No que diz respeito às principais fontes locais identificam-se o setor do transporte como a principal fonte,
nomeadamente o tráfego automóvel que circula nas estradas envolventes ao projeto (estrada do rodízio, EN380 e a
EN114) – principal fonte emissora de NO2, mas também responsável por emissões elevadas de partículas inaláveis
(PM2,5), compostos orgânicos voláteis (COV) e NH3. Para além destas não foram identificadas outras fontes importantes
de emissão de poluentes atmosféricos.
A caracterização climatológica da região onde se insere o Projeto foi realizada com base nos dados da Estação
Climatológica de Évora para o período de 1971-2000, disponibilizados no site do Instituto Português do Mar e da
Atmosfera, IP (IPMA).
No período compreendido entre 1971-2000 a média anual da temperatura foi de 15,9ºC e a média anual da temperatura
mínima foi de 11ºC, sendo que média total da quantidade de precipitação anual registada foi de 609,4 mm. Na estação
Climatológica de Évora, os ventos dominantes são de quadrante Noroeste (27,0%). A maior velocidade média registada
relativamente ao vento é de Noroeste, apresentando o valor de 19 km/h, logo seguido pelos ventos de quadrante Norte
e Oeste.
No que concerne à componente Alterações Climáticas, é importante referir que têm vindo a ser identificadas como uma
das maiores ameaças ambientais, sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na atualidade. No que
diz respeito ao presente projeto, e tendo presente que o projeto é um Hospital sem incineradora, sem que exista
emissão direta de gases de efeito estufa (GEE), considerámos, para efeitos de caracterização das emissões de GEE deste
projeto, as emissões indiretas associadas ao presente projeto, ou seja as emissões produzidas pelos veículos automóveis
(uma das principais fontes de emissão de CO2), as emissões relativas ao consumo de energia no empreendimento
(considerou-se somente o consumo de energia elétrica) e dados do consumo de energia elétrica per capita e por tipo de
consumo.
Para a área de Resíduos, a entidade gestora do sistema multimunicipal de triagem, recolha seletiva, valorização e
tratamento de resíduos sólidos urbanos, a GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM, foi criada pela Associação de
Municípios do Distrito de Évora, e é uma empresa intermunicipal de capitais maioritariamente públicos com
personalidade jurídica e dotada de autonomia financeira e patrimonial.
A GESAMB, é a empresa responsável pela gestão e exploração do Sistema Intermunicipal de Valorização e Tratamento de
Resíduos Urbanos do Distrito de Évora (SIRU), que integra os municípios de Alandroal, Arraiolos Borba, Estremoz, Évora,
Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Vila Viçosa, que produzem cerca
de 76 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos, por ano.
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11 PRINCIPAIS EFEITOS (IMPACTES) DO PROJETO NO AMBIENTE
Os principais impactes previsíveis de ocorrer na Biodiversidade, na fase de construção dizem respeito à destruição e
fragmentação do coberto vegetal presente, considerando-se os mesmos como negativos e moderadamente
significativos. Outro dos principais impactes previsíveis na fase de construção, dizem respeito à destruição dos habitats
de fauna, associados à destruição do coberto vegetal presente, que implicam a destruição de abrigos e de recursos
utilizados pela fauna. Consideram-se estes impactes como negativos e, também, moderadamente significativos.
Para a fase de exploração, a criação de um espaço artificializado, constitui um fator de alteração e fragmentação do
coberto vegetal e dos habitats presentes, bem como no caso da fauna, a introdução do complexo hospitalar, constituirá
no terreno uma barreira permanente e implica a fragmentação dos habitats disponíveis para as espécies que utilizam
maiores áreas vitais ou que são mais sensíveis. Assim, esperam-se impactes negativos e moderadamente significativos
para estes aspetos.
O complexo hospitalar devido à sua dimensão e obrigatórias infraestruturas anexas implica uma alteração significativa
no terreno que permanecerá. Neste sentido são atenuantes à significância do impacto, a humanização e relativa
degradação dos habitats no estado atual, não estando presentes comunidades de particular relevo para a conservação, a
relativa proximidade à malha urbana, e a qualidade do Plano de Arquitetura Paisagista (PAP), que se apresenta como
uma ferramenta essencial para minimizar os impactes gerados neste sentido. A naturalização de espaços exteriores e a
escolha de espécies autóctones, características das comunidades espontâneas, é extremamente importante para reduzir
a fragmentação de habitats e manter a conetividade ecológica.
Ainda assim, e salientando a importância da implementação do PAP apresentado, o efeito positivo que este introduz,
não consegue igualar a afetação negativa introduzida pelo projeto.
Salienta-se como aspeto positivo e significativo o compromisso de requalificação das linhas de água atualmente
degradadas. A proposta apresentada com estabilização das margens e plantação de galeria ripícola, promovendo a
fixação e o desenvolvimento progressivo das comunidades ripícolas autóctones caraterísticas, constitui um aspeto
bastante positivo da intervenção do projeto, que se reflete particularmente na fase de exploração, a médio/longo prazo.
Outro impacte positivo e significativo esperado, devido à requalificação da linha de água, é que a presença de galerias
ripícolas mais complexas permita a presença/aparecimento de espécies mais dependentes de água ou mais sensíveis,
como o cágado-mediterrânico, a lontra ou o toirão, que não foram considerados de ocorrência atual, apesar da presença
em áreas circundantes.
No que respeita ao Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo, e dada a compatibilidade com os
instrumentos de gestão territorial e condicionantes ao uso do solo identificados, são esperados impactes ambientais,
significativos, de sinal positivo.
No que respeita aos impactes na Componente Social e Saúde Humana, durante a fase de construção prevê-se a criação
de emprego e dinamização de atividades, embora temporária e acompanhando principalmente a fase de construção.
Para os aglomerados envolventes e durante a fase de construção, prevê-se uma dinamização de atividades de apoio
logístico às obras de construção, como sejam as relacionadas com a oferta de alojamentos e restauração. Assim estes
aspetos possuem sinal positivo e são considerados como impactes significativos.
Ainda na fase de construção, é temporariamente expetável uma diminuição do bem-estar das populações residentes
nomeadamente dos residentes na envolvente do Projeto, pelos impactes a nível sonoro e de qualidade do ar, devido ao
aumento do tráfego de veículos ligados à obra e aos trabalhos da própria obra, assumindo estes impactes sinal negativos
e moderadamente significativos.
No respeitante à componente da Saúde Humana, os impactes relacionados dos efeitos sobre o ruído e exposição a
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poeiras e a gases poluentes, são considerados respetivamente como negativo, pouco significativo e nulo. Já sobre os
efeitos associados a determinantes socioeconómicos, como a criação de emprego e o estímulo à economia local e
regional, assumem os impactes esperados sinal positivo e significativos.
Para a fase de exploração, consideram-se relevantes os efeitos do ruído, proveniente do acréscimo de tráfego estimado,
pelo que poderão ser verificados efeitos em termos da alteração da qualidade do ar e da exposição ao ruido nos
recetores sensíveis mais próximos da unidade hospitalar e dos respetivos acessos – EN 114 e EN 380. Assim, os impactes
esperados a este nível, são negativos e moderadamente significativos. Em sentido oposto, mas apenas na perspetiva
dos utilizadores, a exploração do Hospital Central do Alentejo, constitui uma mais valia muito relevante para a região,
que fica dotada de um equipamento estruturante moderno e devidamente capacitado, para responder às necessidades
das populações para cuidados médicos equipamento, que favorecem a saúde e o bem-estar físico e mental.
No que se refere aos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, durante a fase de construção as ações
potencialmente geradoras de impactes negativos estão relacionadas com a modelação do terreno, a movimentações de
terras (com especial relevância para as escavações) e, no caso dos recursos hídricos superficiais, com a necessidade de
reposicionamento das duas linhas de água existentes no terreno, visto que a mancha de implantação do edifício e dos
estacionamentos coincide com o traçado atual das referidas linhas de água. Os impactes esperados neste nível, são
considerados como negativos, mas pouco significativos, em virtude das medidas de minimização previstas no projeto.
No que se refere aos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos e para a fase de exploração, os principais impactes
ambientais expetáveis derivam dos principais aspetos a seguir identificados:
•

Alterações devido ao aumento da velocidade de escorrência superficial em consequência da concentração ou
aumento de caudais em pontos localizados;

•

Aumento das áreas impermeabilizadas (determina a ausência de infiltração imediata no terreno, de uma parte
da precipitação e consequentemente uma redução na recarga dos aquíferos). Prevê-se uma área total
impermeabilizada de aprox. 12 ha, o que corresponde a aprox. 48% da área total do projeto (25 ha) e a 68 % da
área de intervenção (17 ha).

Assim, os impactes esperados na fase de exploração são negativos, mas pouco significativos. O pouco significados dos
impactes esperados assenta, também, nas medidas que o projeto já contempla, como por exemplo: Existência de
Separação de Hidrocarbonetos, de uma Central de Tratamento de Água para Fisioterapia/Hidroterapia e de uma Central
de Tratamento de Água para Hemodiálise. Refira-se ainda que todas as águas residuais produzidas no hospital serão
encaminhadas para a rede pública (conforme referido, algumas já com tratamento prévio).
Os principais impactes associados à alteração do Ambiente Sonoro existente prendem-se essencialmente com o
aumento do ruído esperado pelas atividades da obra e circulação de maquinaria afeta à mesma. No entanto, não é
expetável que esta alteração do ambiente sonoro seja relevante, pelo que os impactes esperados, ainda que negativos
sejam pouco significativos. No EIA foram realizadas simulações da propagação do ruído para a fase de exploração. Dadas
as especificidades das fontes de ruído do Projeto, foi efetuada a caraterização da emissão sonora típica de um
empreendimento destas características. Os impactes esperados são, também negativos, mas pouco significativos.
Para a caraterização dos principais impactes sobre os Solos, prevê-se que ocorram durante a fase de construção,
fenómenos de compactação/erosão do solo, aumento da área impermeabilizada fruto das movimentações de terras,
alteração do balanço hídrico e do padrão de drenagem devido às diversas alterações morfológicas dos solos e
contaminação do solo com escorrências devido a derrames acidentais de substâncias. Os impactes esperados são
negativos, mas pouco significativos. Complementarmente, outro principal impacte espetável prende-se com as
movimentações de terras, que afetarão o maciço rochoso e modificarão localmente a morfologia do terreno. Assim,
segundo dados apurados e estimados em Projeto prevê-se um saldo negativo de movimentação de terras (EscavaçãoResumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo
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Aterro) de aprox. 104 357 m3, tendo em conta a elevada movimentação de terras e a necessidade do seu
encaminhamento para vazadouro autorizado, considera-se este impacte como negativo e moderadamente significativo.
Para a fase de exploração, os principais impactes esperados derivam da compactação do terreno, da alteração da
topografia (com o consequente aumento dos fenómenos de erosão) e a impossibilidade da utilização dos solos para, por
exemplo, fins agrícolas. Assim, tendo-se em consideração a área a impermeabilizar (aprox. 123 000 m2, que corresponde
a aprox. 49% da área total do projeto) e a impossibilidade da utilização dos solos para outros fins, considera-se o impacte
como negativo e moderadamente significativo.
Os impactes no Uso do Solo resultantes da construção de um Projeto resultam de uma alteração de uso ou da alteração
da intensidade de uso existente nas zonas de intervenção direta do Projeto e nas respetivas zonas envolventes, por ação
indireta e direta. Tendo em conta os usos atuais do solo na área de implantação do projeto (Áreas Agrícolas – Culturas
temporárias de sequeiro e regadio; Pastagens – Pastagens melhoradas; Superfícies agroflorestais – SAF de sobreiro com
azinheira e Superfícies agroflorestais – SAF de azinheira), consideram-se os impactes como negativos e moderadamente
significativos.
Para a fase de exploração, e considerando a compatibilidade com o PDM de Évora – “Áreas Especiais de Comércio e
Equipamentos - Outros Equipamentos – Hospital Regional de Évora”, consideram-se os impactes como positivos e
significativos.
Os principais impactes, para o descritor Geologia e Geomorfologia, durante a fase de construção prendem-se com as
movimentações de terras e a execução dos aterros e escavações que vão alterar a fisiografia do terreno. Face ao balanço
de terras negativo esperado, com apreciável volume de terras sobrantes que deverá seguir para vazadouro, o impacte
esperado é negativo e moderadamente significativo.
Na fase de exploração, os principias impactes esperados resultam da artificialização da fisiografia do terreno, sobretudo
devido à implantação das infraestruturas do Hospital Central do Alentejo, mas que após a fase de construção tentam, na
medida do possível, que os locais afetados estejam o mais naturalizados possível. Assim, são esperados impactes
negativos, mas pouco significativos.
No que respeita à Paisagem os principais impactes esperados na fase de construção, dizem respeito à alteração da
morfologia, devido, nomeadamente, à desmatação e destruição da vegetação existente; instalação de áreas de
estaleiros, gruas e equipamentos diversos; alterações à morfologia do terreno e pela movimentação de terras
significativas. São ainda esperados impactes na estrutura da paisagem devido à degradação visual do local de
implantação do projeto. Estes impactes são considerados como negativos e moderadamente significativos. Ainda na
fase de construção, espera-se um impacte positivo, significativo, decorrente do transplante de 315 árvores (sobreiros,
azinheiras e oliveiras) existentes no terreno, que serão reutilizadas na integração paisagística da obra e da plantação de 1
323 árvores (incluindo sobreiros), de 1 809 arbustos e trepadeiras e a realização de trabalhos de poda e limpeza em 300
árvores.
Na fase de exploração, os principais impactes ao nível da paisagem, com a entrada em funcionamento do Hospital
Central do Alentejo, são consequência sobretudo de alterações significativas à estrutura visual da paisagem, pelas novas
intrusões que surgirão. Serão construídos diversos edifícios interligados, onde sobressai o principal, com mais de 30
metros de altura. Tratando-se de uma intervenção que acarreta construção e humanização da paisagem, pode
considerar-se um impacte negativo e que terá por isso um carácter permanente para a região em estudo. Este impacte é
considerado como negativo e significativo. Este impacte é, no entanto, atenuado, pelo valor arquitetónico associado,
enquanto criação humana mais convencional ou mais arrojada. É possível afirmar que, apesar de vir a constituir uma
intrusão visual na paisagem, poderá revelar-se como um edifício admirável e uma referência na arquitetura da região,
para muitos observadores. E isso representa um impacte positivo para a paisagem, apesar de possuir um carácter
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subjetivo.
O projeto prevê ainda, como forma de atenuar os impactes já descritos, a integração paisagística de toda a envolvente e
arranjos exteriores em espaços entre os edifícios e áreas de circulação dos utentes e profissionais. A concretização desta
componente do projeto terá um contributo decisivo para a valorização paisagística de toda a construção, atenuando
assim o efeito da dimensão da área edificada. Por outro lado, a integração paisagística opta fortemente pela utilização
de árvores em alinhamento nos eixos dos acessos rodoviários e nas áreas circundantes ao edifício, para além de ser
garantido o nível de arborização pré-existente nos terrenos confinantes com o hospital, respeitando assim a integração
com a paisagem envolvente. O contributo que o projeto de arranjos exteriores e integração paisagística e a sua
concretização dará para a valorização da paisagem local representa assim um impacte positivo e significativo.
Para o Património e face aos resultados obtidos nos trabalhos efetuados (levantamento de informação bibliográfica e
prospeção arqueológica do terreno), foram identificadas duas ocorrências patrimoniais. Tendo em conta o valor
patrimonial das ocorrências patrimoniais identificadas, consideram-se os impactes como pouco significativos.
Para a fase de exploração, não se preveem impactes negativos (diretos ou indiretos).
No que respeita à Qualidade do Ar, o principal impacte durante a fase de construção decorre das terraplenagens e
circulação e operação de veículos, máquinas e equipamentos afetos à obra, no local de trabalho e nas vias de acesso
com a emissão de poeiras provenientes das atividades de construção. Este impacte esperado será negativo e pouco
significativo devido à distância dos recetores sensíveis nas proximidades. Para a fase de exploração, existirá um
incremento de poluentes atmosféricos derivados do aumento do tráfego rodoviário. Acresce a este facto a existência na
envolvente atual da área do Projeto, de várias infraestruturas rodoviárias (pe. EN380 e EN114). Os impactes relacionados
com o incremento do tráfego rodoviário na fase de exploração, são considerados como negativos e Moderadamente
Significativos.
Para o Clima, durante as fases de construção e exploração, não se perspetiva a ocorrência de impactes, que, de alguma
forma, possam induzir alterações, quer ao nível local quer ao nível regional, nas condições climáticas e micro climáticas
atualmente existentes.
No tocante às Alterações Climáticas, durante a construção são expetáveis impactes decorrentes da destruição do
coberto vegetal e consequente diminuição do sequestro de CO2, bem como da emissão de Gases de Efeito de Estufa em
virtude da circulação de veículos afetos à obra, que se consideram ser negativos, mas pouco significativos. Já durante a
fase de exploração, são previsíveis impactes resultantes das emissões de veículos afetos e emissões relativas ao
consumo de energia. Os impactes esperados são negativos, mas pouco significativos, devido ao projeto já contemplar
algumas medidas de minimização, destacando-se a orientação solar da implantação do edifício hospitalar.
No respeitante aos Resíduos, o principal impacte negativo decorre na fase de construção, associado à produção de
resíduos resultantes das atividades de construção, nomeadamente, pelo que consideramos que os impactes sejam
pouco significativos.
Para a fase de exploração, a produção de resíduos irá ser significativa e com diversas tipologias de resíduos perigosos,
resultante das ações do funcionamento da unidade hospitalar. Apesar dos mesmos irem ter tratamento adequado,
consideram-se os impactes esperados como negativos e moderadamente significativos.
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12 IMPACTES CUMULATIVOS
Neste capítulo é avaliada a possibilidade de ocorrência de impactes cumulativos, decorrentes de simultaneidade de
obras no mesmo espaço, mesmo que de natureza diferente. Este efeito pode ser considerado como simples (aditivo) ou
como potenciador (multiplicativo).
Os impactes cumulativos podem ainda decorrer da pré-existência de outros Projetos dando origem a que a construção
de uma nova infraestrutura possa assumir proporções diferenciadas relativamente ao seu contributo considerado
isoladamente e, assim, induzirem um impacte significativo. Deste modo, a identificação e análise de impactes
cumulativos é realizada para cada descritor ambiental em avaliação a escalas diferenciadas.
Para uma correta avaliação de impactes cumulativos pressupõe-se o conhecimento da implementação de outros
Projetos ou planos cujos efeitos possam ser cumulativos face aos do Projeto em avaliação, o que à partida limita a
avaliação realizada face ao grau de incerteza associado.
Para a Biodiversidade, os principais impactes cumulativos a registar na área envolvente, estarão associados ao aumento
da perturbação humana, associado à movimentação veículos e a uma eventual implantação adicional de equipamentos
na região. É importante referir que neste âmbito, está prevista a concretização da ligação rodoviária entre a EN114 –
CM1085 / Hospital Central do Alentejo – EN380, cuja afetação de valores ecológicos poderá ser negativa.
Embora com um intervalo se segurança alargado, os impactes cumulativos estimados, apontam para que os impactes
ecológicos sejam negativos na fase de exploração e para o ano horizonte do Projeto, para as comunidades ecológicas.
Ainda assim são os mesmos minimizáveis sendo por isso pouco significativos.
Relativamente ao Ordenamento do Território e Condicionantes aos Usos do Solo, o conjunto das intervenções previstas
têm por premissa base, dotar esta zona/região de uma oferta hospitalar para a prestação de cuidados de saúde de
excelência, o que se poderá materializar em impactes positivos, relacionados com a concretização de estratégias
definidas nos instrumentos de Gestão Territorial, particularmente no PDM de Évora.
Em termos da Componente Social e saúde humana, a análise dos impactes cumulativos incide a um nível Concelhio. Os
impactes identificados para a fase de construção do empreendimento em estudo poderão ser cumulativos com as
intervenções e projetos, caso os mesmos venham a acontecer.
O presente projeto poderá contribuir para impactes positivos cumulativos, derivada da nova oferta hospitalar para a
prestação de cuidados de saúde de excelência que o mesmo representará na região.
No que diz respeito aos Recursos Hídricos Superficiais, poder-se-á esperar um aumento de pressões associadas à
descarga de efluentes. No entanto, caso sejam aplicadas/cumpridas as disposições legais e a viabilidade de descarga
para coletor das águas residuais domésticas não são esperados impactes negativos cumulativos, significativos.
No que respeita Recursos Hídricos Subterrâneos, os impactes negativos cumulativos esperados são decorrentes da
impermeabilização do solo que poderão levar a uma menor recarga dos aquíferos existentes na área em estudo. No
entanto, o impacte espectável é pouco significativo em virtude da área em estudo não se encontrar sob nenhum sistema
aquífero específico. Poderão também ocorrer impactes negativos cumulativos de pouco significado, derivados da
fertilização e aplicação de pesticidas associados à manutenção dos espaços verdes.
No respeitante ao Ambiente Sonoro, à data da elaboração do presente estudo não são conhecidos Projetos concretos
localizados na área de potencial influência acústica da atividade em avaliação, que possam vir a influenciar o ambiente
sonoro futuro, para além das fontes existentes atualmente. Ainda assim, está previsto o reforço de acessibilidade da EN
114 e EN 380 à via distribuidora, numa área relativamente próxima, o que poderá acentuar na fase de exploração o
aumento da perturbação sonora e a perceção da transformação desta área de território.
Face aos impactes do projeto nos Solos, referidos na fase de exploração, considera-se que o projeto não contribuirá de
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forma significativa para este efeito e dado que os impactes identificados poderão ser minimizados, se aplicadas as
medidas de minimização previstas no presente EIA.
Ao nível do Uso do Solo, a implantação eventual de vários projetos, nomeadamente os previstos para o reforço de
acessibilidade da EN 114 e EN 380 à via distribuidora, numa área relativamente próxima, poderá acentuar na fase de
exploração, a perceção da transformação desta área de território, maioritariamente natural e florestal. Deste modo,
prevêem-se impactes cumulativos negativos, pouco significativos, ao nível da alteração da ocupação do território e
criação de descontinuidade no mesmo, considerando ainda assim que o presente projeto preserve e conserve a maioria
do subcoberto vegetal, bem como a instalação e reforço da vegetação autóctone.
Embora os diferentes projetos existentes e eventualmente previstos no respeitante às acessibilidades rodoviárias
provenientes da EN 114 e da EN 380, possam ser potenciadores de impactes negativos no meio geológico e
geomorfológico, os mesmos são locais, pouco significativos em termos de cumulativos. De facto, apesar de todos eles
originarem a interferência com o substrato geológico e determinarem alterações nas condições fisiográficas, no seu
conjunto estes impactes não terão expressão significativa nas unidades geológicas e geomorfológicas que caracterizam a
região em que se inserem.
A materialização do Hospital Central do Alentejo e as respetivas acessibilidades à EN 114 e EN 380, poderão constituir
um agravamento da extensão/magnitude dos impactes cumulativos negativos pouco significativos diretos gerados na
paisagem, originando impactes positivos na paisagem envolvente, contribuindo para a sua caracterização e
humanização. Com efeito, a humanização da paisagem, dependendo da subjetividade da avaliação, poderão constituir
um impacte negativo ou positivo na lógica e perceção dos observadores. Estamos ainda assim em crer que dado os
objetivos essenciais do Projeto, a sua concretização será bem acolhida pela comunidade de observadores,
nomeadamente a partir da zona envolvente da cidade de Évora.
No tocante à Qualidade do Ar, os diferentes projetos existentes e eventualmente previstos no respeitante às
acessibilidades rodoviárias provenientes da EN 114 e da EN 380, poderão traduzir-se no aumento do volume de tráfego
circulante a partir das principais vias distribuidoras existentes no território, pelo que se estima que os impactes
cumulativos serão negativos, mas pouco significativos. A presente estimativa, decorre do volume de tráfego
normalmente associado a estas vias ser reduzido, pelo que o efeito cumulativo do funcionamento do Hospital Central do
Alentejo e dos projetos associados não será relevante no contexto regional.
No que concerne ao Clima, não é previsível a ocorrência de impactes cumulativos uma vez que não se considera a
existência de alterações ao nível climático/microclimático decorrentes da implantação deste projeto.
No caso das Alterações Climáticas, é previsível um efeito cumulativo associado à exploração de outros projetos,
nomeadamente as acessibilidades rodoviárias previstas para as ligações entre a EN114 e a EN380, face ao expetável
aumento do consumo energético e à diminuição da capacidade de sequestro de CO2 associado à substituição do coberto
vegetal.
Refira-se que, está prevista no âmbito do Projeto de Integração Paisagística o reforço e conservação da maioria do
subcoberto vegetal, bem como a instalação e reforço da vegetação autóctone, que contribuirá positivamente para a
capacidade de sequestro de CO2. Da mesma forma, a natural e constante evolução das soluções técnicas ao nível
energético (e.g. isolamento, eficiência de energética) que contribuem decisivamente para uma redução de custos
associadas à componente energia deste tipo de empreendimentos tenderá a contribuir positivamente para uma maior
eficiência energética.
No âmbito dos Resíduos, os impactes cumulativos relacionados com a exploração do hospital, relacionam-se com a
produção própria de resíduos de diversas tipologias, cumulativamente com a atual produção de resíduos na área
envolvente.

Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo

Pág. 24 de 32

A este respeito e para a área envolvente, a produção de resíduos assume maioritariamente a tipologia de resíduos
urbanos. Assim, caberá à entidade gestora do sistema multimunicipal de triagem, recolha seletiva, valorização e
tratamento de resíduos sólidos urbanos, GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM,o reforço dos meios
operacionais no terreno, por forma a proceder de forma adequada à gestão de resíduos do Projeto, cumulativamente
com a prática atualmente implementada na zona envolvente e particularmente nas áreas humanizadas. Desta forma,
podemos considerar os presentes impactes cumulativos como negativos ainda assim pouco significativos.
No Património não são esperados impactes ambientais cumulativos.

13 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO PREVISTAS
No Capítulo 7 do EIA estão descritas as medidas de minimização previstas no âmbito da implantação do Projeto. No
sentido de sistematizar a informação, apenas se apresentam as principais medidas especificas que devem ser aplicadas a
cada descritor/temática ambiental, para a fase prévia ao licenciamento, pré-fase de construção, fase de construção e
fase de exploração.
Fase Prévia ao Licenciamento - Consultar para emissão de Parecer ao Projeto de Execução do Hospital Central do
Alentejo, e perante a existência de heliporto, as seguintes entidades:
•

ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações;

•

ANA Aeroportos de Portugal;

•

Secretária-geral do Ministério da Administração Interna;

•

REN – Rede Elétrica Nacional e EDP Distribuição;

•

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea;

•

SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança.

Antes da fase de construção
•

Divulgar o programa de execução das obras na União das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras,
Câmara Municipal de Évora e Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. A informação disponibilizada
deve incluir o objetivo, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais condicionamentos à
população, designadamente ao nível das acessibilidades.

•

Instruir um Pedido de Informação Prévia sobre a possibilidade de utilização dos recursos hídricos (artigo 11º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio).

•

Licenciamento da captação de água para reforço da rede de rega - apresentar junto da autoridade competente
um Pedido de Informação Prévia (PIP) sobre a possibilidade de utilização dos recursos hídricos para o fim
pretendido (ao abrigo do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007).

•

Não introduzir nenhuma espécie considerada exótica invasora de acordo com a atual legislação (DL 92/2019, de
10 de julho). Neste sentido, retirar do Projeto de Arquitetura Paisagista a utilização de Robinia pseudoacacia,
espécie considerada nesta lista.

FASE DE CONSTRUÇÃO
Biodiversidade
•

Efetuar corte seletivo de espécies, mantendo espécies autóctones, cumprindo o previsto no Projeto de
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Arquitetura Paisagista (transplantes). Não efetuar desmatações de áreas muito extensivas em áreas em que não
se preveja a intervenção imediata, para não destituir as espécies faunísticas de habitats de refúgio,
condicionando as suas hipóteses de fuga.
•

Preservação da vegetação natural, que constitui habitat para fauna, fora das áreas de intervenção direta do
projeto. Não devem ser afetadas desnecessariamente outras áreas que as que vão ser alvo de intervenção. Toda
a circulação de máquinas e trabalhadores deve estar circunscrita aos caminhos existentes ou a construir.

•

Requalificação das linhas de água por estabilização das margens e plantação de vegetação ripícola, autóctone e
caraterística do ecótono presente, de acordo com a proposta apresentada no Projeto de Arquitetura Paisagista.

Componente Social e Saúde Humana
•

Realização de ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados
envolvidos na execução das obras, relativamente às intervenções suscetíveis de causar impactes ambientais e
riscos para a segurança e saúde e as medidas minimização a implementar, designadamente normas e cuidados
a ter no decurso dos trabalhos.

•

Colocação de sinalizações provisórias adequadas nos acessos à obra, sobretudo quando partilhados com
acessos a moradias e em caso de interdição ou desvio temporário de percursos de circulação, contribuindo
assim para facilitar o trânsito automóvel e circulação pedonal, acautelando o risco de atropelamentos ou de
colisões entre veículos e evitando manobras desnecessárias.

•

Reconstrução de todos os pavimentos danificados pelas viaturas afetas à obra, nomeadamente em passeios e
ruas das localidades próximas.

Ambiente Sonoro
•

As operações de construção mais ruidosas, apenas deverão ter lugar nos dias úteis, das 8h00 às 20h00, em
conformidade com a legislação em vigor.

•

Assegurar a manutenção e revisão periódica de todos os veículos e de toda a maquinaria de apoio à obra.

Solos e Usos do Solo
•

Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na reintegração de áreas
intervencionadas. A decapagem deve ser efetuada em todas as zonas onde ocorram mobilizações do solo e de
acordo com as características do mesmo. Nos períodos de chuva, as terras vegetais deverão ser cobertas com
material impermeável durante o armazenamento temporário.

•

Tomar medidas para reduzir a formação de poeiras e lamas nos pavimentos e áreas pedonais, na fase de
construção, pela aspersão regular dos percursos de obra e pela limpeza e lavagem de rodados na transição para
áreas pavimentadas.

Recursos Hídricos
•

Deverá ter-se um cuidado especial nos trabalhos em estaleiros e com a maquinaria, de forma a evitar o
derramamento de óleos, combustíveis e outros poluentes nas linhas de água ou na sua proximidade.

•

Caso ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se se à recolha do solo contaminado, se
necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, devendo ser providenciada a remoção dos solos
afetados e seu encaminhamento para destino final por operador licenciado.

Paisagem
•

Durante a fase de obra deverão ser asseguradas restrições a áreas a desmatar/desarborizar e reintegração de
áreas funcionais após a fase de construção.
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•

O corte/desbaste seletivo de vegetação deverá atender, tanto quanto possível, à salvaguarda das espécies
autóctones.

•

Implementação do Projeto de Arquitetura Paisagística.

Património Cultural
•

Acompanhamento Arqueológico com prospeção sistemática da área de escavação e acompanhamento
Arqueológico de todas as ações de revolvimento de terras, incluindo as zonas de vazadouro e estaleiro. Todas as
zonas de estaleiro e vazadouro, a serem utilizadas durante o projeto, deverão ser prospetadas pelo arqueólogo
responsável pelo acompanhamento arqueológico da obra. Deve ter-se em conta que face à extensão do
projeto, sempre que existam duas ou mais máquinas de remoção de terras a trabalhar ao mesmo tempo e no
espaço de mais de 20m entre ambas, deverá existir um segundo Arqueólogo / Técnico de Arqueologia de forma
a assegurar esse trabalho.

•

Medida de classe J - Prospeção sistemática da área de escavação antes e depois de se proceder à desmatação
até se atingir o substrato rochoso ou os níveis minerais dos solos removidos e acompanhamento arqueológico
sistemático e integral de todos os revolvimentos de terras vegetais, com registo fotográfico e gráfico do
processo seguido.

•

Medida de classe k para a Ocorrência Patrimonial 1 - Qualquer demolição ou alteração das ocorrências
patrimoniais identificadas carece da realização de uma descrição da Ocorrência, do registo gráfico e fotográfico
e acompanhamento arqueológico de qualquer trabalho em fase de construção.

•

Medida de classe E para a Ocorrência Patrimonial 2 - Sinalização e vedação com recurso a fita sinalizadora da
Ocorrência Patrimonial quando aplicável com afetação indireta para que não sofra nenhum tipo de afetação
direta pela circulação de pessoas e maquinaria. É ainda recomendado o levantamento gráfico e fotográfico
exaustivo.

Qualidade do Ar
•

Durante as operações de movimentação de terras proceder à aspersão de água das áreas intervencionadas para
minimizar o levantamento de poeiras no período seco, caso se revele necessário.

•

Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição de
solos nos períodos de maior pluviosidade.

•

Proceder-se-á à manutenção dos veículos pesados em boas condições, de modo a evitar casos de má
carburação e as consequentes emissões de escape excessivas e desnecessárias.

•

Dada a necessidade de se proceder à movimentação de terras, deverá proceder-se à cobertura dos camiões que
transportam essas terras, minimizando assim a emissão de poeiras por ação do vento.

•

Cuidados especiais nas operações de carga, descarga e deposição de materiais de construção e de materiais
residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos ou do tipo particulado, nomeadamente com o
acondicionamento controlado durante a carga, a adoção de menores alturas de queda durante a descarga, a
cobertura e a humidificação durante a armazenagem na área afeta à obra.

•

Proibição da realização de queimas a céu aberto.

Resíduos
•

A legislação vigente em matéria de gestão de resíduos deverá ser escrupulosamente cumprida, tendo em vista a
prevenção de produção de resíduos, a sua reutilização e reciclagem, bem como outras formas de valorização e
consequente redução da sua eliminação final, assegurando um elevado nível de proteção do ambiente.
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•

Deverá ser evitada a deposição temporária de resíduos produzidos na obra, assegurando, desde o início da
mesma, as metodologias mais indicadas à sua gestão, ou seja, as condições e equipamentos de recolha seletiva,
armazenamento, transporte e destino final mais adequado aos diferentes tipos de resíduos.

•

Implementação de boas práticas ambientais no decorrer da fase de construção, nomeadamente na gestão de
resíduos e operações e atividades necessárias – Identificação, Segregação, Acondicionamento Temporário ou
Interno, Reutilização, Reciclagem e Valorização de Resíduos e Recolha e Destino Final dos Resíduos.

FASE DE EXPLORAÇÃO
Biodiversidade
•

Implementar um programa de controlo de invasoras, que já que apresentam presença significativa na
propriedade, assim como de outras espécies invasoras que sejam identificadas (de acordo com o Decreto-Lei n.º
92/2019 de 10 de julho), idealmente com vista à sua erradicação total, ou á manutenção de níveis de invasão
baixos.

•

Não introduzir nenhuma espécie exótica invasora, florística ou faunística, promovendo sempre a biodiversidade
autóctone.

•

Utilização das espécies propostas pelo Projeto de Arquitetura Paisagista, de acordo com habitats a requalificar,
nas diferentes zonas de intervenção.

•

Ao longo dos trabalhos de manutenção dos espaços exteriores controlar eventuais surgimentos de vegetação
exótica invasora. De salientar que foi observada na propriedade vizinha acácia-austrália Acacia melanoxylon,
espécie com elevada capacidade de expansão.

•

Conservação da vegetação presente nas áreas não intervencionadas - A faixa sul da propriedade, deve ser
mantida de forma naturalizada, segundo a atual exploração agrosilvopastoril ou com desenvolvimento de novos
núcleos de vegetação mais densa, constituindo esta área o habitat remanescente para a fauna.

•

Sugere-se a criação de uma linha arbóreo no limite entre a nova linha viária que delimita a área de estudo com
direção norte / sul. Esta cortina de vegetação é de maior importância na proximidade do açude da propriedade
vizinha (na extremidade sudeste da área de estudo), de forma a minimizar os níveis de perturbação introduzidos
sobre as espécies que frequentam o açude, em particular as espécies de aves aquáticas e limícolas. A cortina
deve ser arbórea e arbustiva, acompanhando a nova via a implementar, de ambos os lados da via para
minimizar o ruído gerado, mas com particular importância do lado mais próximo do açude.

•

Requalificação das linhas de água - Redefinição e estabilização de margens, que devem ser meandrizadas.
Criação galerias arbóreas e arbustivas, através de plantação de vegetação ripícola caraterística (espécies a
utilizar de acordo com a proposta do Projeto de Arquitetura Paisagista). Impedimento de pastagem sobre a
linha de água até estarem restabelecidas as galerias ripícolas (rebanhos ovinos e bovinos que utilizam
habitualmente a área).

•

Evitar fontes de iluminação noturna intensas, para reduzir a perturbação gerada sobre a fauna selvagem. A
iluminação deve estar direcionada para áreas de edificado e não para as áreas mais naturais.

•

Estabelecer que a iluminação do estacionamento tendo em atenção a preservação do habitat envolvente para a
fauna, considere a poupança de energia, como a existência de horários de iluminação artificial mais reduzida.

Recursos Hídricos
•

Exploração dos furos existentes no cumprimento estrito das condições expressas nos respetivos Títulos de
Utilização dos Recursos Hídricos.
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•

Implementação plena das medidas de racionalização e poupança na utilização de água propostas no projeto de
especialidade, as quais incluem:
o sistema de retorno de água quente que, para além de garantir em permanência água quente na rede,
permite reduzir desperdícios de água;
o dispositivos que assegurem maior eficiência hídrica tais como torneiras, chuveiros e autoclismos
redutores de caudal, autoclismos de dupla descarga, torneiras temporizadoras, entre outros;
o instalação de contadores mássicos para contabilização do respetivo consumo de água em cada edifico,
permitindo detetar eventuais fugas de água, evitando desta forma o desperdício de água. Caso se
verifique a necessidade da utilização de fertilizantes, serão utilizados prioritariamente adubos orgânicos,
em detrimento de adubos minerais.

Resíduos - Desenvolver e implementar um Plano de Gestão de resíduos Hospitalares (PGRH),
A componente da Monitorização é de grande importância pelo facto de permitir conhecer melhor os reais efeitos do
projeto, a criação de uma base de informação que conduza à melhoria dos procedimentos ambientais e a uma estratégia
de desenvolvimento do Projeto nas suas fases de construção, exploração e descativação. Assim, propõem-se a
implantação e operacionalização de Programas de Monitorização, nomeadamente no Ambiente Sonoro e Recursos
Hídricos Superficiais.
•

Monitorização dos recursos hídricos superficiais, por forma a verificar no decorrer da fase de construção e
exploração de potenciais afetações da qualidade da água;

•

Monitorização de ruído por forma a avaliar o impacte efetivo da entrada em funcionamento do Projeto junto a
potenciais recetores sensíveis, assim como, após qualquer alteração com implicações a nível de emissão de
ruído sobre o ambiente sonoro envolvente.

Complementarmente é ainda proposto no âmbito das Medidas de Gestão Ambiental, o Acompanhamento Ambiental
da Empreitada no decorrer da fase de construção, com o intuito de acompanhar e avaliar os impactes efetivamente
causados durante a fase de construção e/ou desativação, contribuindo para a avaliação da eficácia das medidas
minimizadoras preconizadas no EIA e para a confirmação da análise de impactes efetuada.
MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO
As medidas de compensação são uma forma de compensar os danos causados por uma atividade inevitável/não
minimizável. Neste particular, realçamos de seguida as medidas de compensação que foram já contempladas no Projeto.
•

Melhoria de acessibilidades rodoviárias, e estabelecimento de acesso rodoviário entre a EN114 / Via
distribuidora / EN380.

•

Infraestruturas a implantar com benefícios para a comunidade residente local – cuidados de saúde
especializados, acessos, ligações de rede de saneamento local.

•

Projeto de Arquitetura Paisagista.
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14 SÍNTESE FINAL
O atual regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) encontra-se instituído pelo Decreto-Lei n.º 152B/2017, de 11 de dezembro de 2017 (entrando em vigor a 1 de janeiro de 2018) anteriormente instituído pelo DecretoLei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro no seguimento da transposição da Diretiva Comunitária 2014/52/EU de 16 de abril.
Este decreto-lei procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos Decretos Leis n.os 47/2014, de 24 de março, e 179/2015, de 27 de agosto, e pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, que estabelece o
regime jurídico da avaliação de impacte ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos
significativos no ambiente.
Assim e nos termos das alíneas a) e b) do n.º 3 do Art. 1º não se encontra patenteada a necessidade de Avaliação de
Impacte Ambiental para o Projeto “Hospital Central do Alentejo”, nos termos previstos no Anexo I e II.
Não obstante, o EIA foi elaborado tendo por base a legislação em vigor no que diz respeito à Avaliação de Impacte
ambiental.
O terreno para a implantação do Hospital Central do Alentejo ocupa uma área de aprox. de 25 hectares, sendo a área de
implantação do Hospital, serviços, equipamentos e infraestruturas adjacentes, aprox. de 17 hectares. O Hospital Central
do Alentejo, ficará localizado a cerca de 2 km a Sudoeste da Cidade, na União das Freguesias de Malagueira e Horta das
Figueiras. O EIA permitiu caracterizar o ambiente biofísico e socio-económico da região em estudo.
O principal objetivo do EIA foi o de identificar, prever e avaliar quais os principais impactes decorrentes da
implementação do Projeto (fases de construção, exploração e desativação do mesmo) e propor medidas de minimização
adequadas aos impactes ambientais negativos identificados, que possam reduzir e/ou eliminar os impactes ambientais
negativos esperados ou que possam potenciar efeitos positivos. Espera-se que o EIA contribuía para a
compatibilização/sustentabilidade ambiental do Projeto com o meio envolvente.
Com base nos estudos efetuados e resultados obtidos, pode concluir-se que da implantação do Projeto em estudo,
resultarão quer impactes ambientais negativos, quer impactes ambientais positivos. Os impactes identificados
(negativos e positivos) vão deste o POUCO SIGNIFICATIVO a SIGNIFICATIVOS, tanto para a fase de construção, como para a fase
de exploração. Identificam-se de seguida os impactes MODERADAMENTE SIGNIFICATIVOS e SIGNIFICATIVOS.
IMPACTES NEGATIVOS - FASE DE CONSTRUÇÃO
o

Biodiversidade–Flora (impacte moderadamente significativo): Destruição do coberto vegetal e a perturbação;

o

Biodiversidade–Fauna (impacte moderadamente significativo): Redução/alteração das áreas de alimentação e
refúgio e a redução de disponibilidade de habitats resultante da implantação do projeto, e a perturbação e
eventual mortalidade;

o

Componente Social e Saúde Humana (impacte moderadamente significativo): Afetação dos aspetos
socioculturais e de qualidade e nível de vida dos residentes e afetação da vivencia local, sendo a exposição ao
ruído, a poeiras e a gases poluentes classificado como pouco significativo;

o

Solos e Usos do Solo (impacte moderadamente significativo): Trabalhos gerais de implantação (incluindo
movimentações de terras, pavimentação, compactação do solo e aumento da erosão devido à movimentação
das máquinas, contaminação do solo com escorrências devido a derrames acidentais de matérias perigosas
utilizadas);

o

Geologia e Geomorfologia (impacte moderadamente significativo): Modificações na morfologia do terreno
decorrentes das movimentações de terras;

o

Paisagem (impacte moderadamente significativo): impactes na estrutura da paisagem, desorganização espacial
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e consequente perturbação da continuidade atual da paisagem na zona onde decorrem os trabalhos de
construção, Introdução de elementos "estranhos" à paisagem, alteração das vistas anteriormente desfrutadas e
degradação visual da paisagem.
IMPACTES NEGATIVOS - FASE DE EXPLORAÇÃO
o

Biodiversidade–Flora (impacte moderadamente significativo): Alteração e fragmentação coberto vegetal;

o

Biodiversidade – Fauna (impacte moderadamente significativo): Fragmentação habitats e efeito-barreira,
perturbação e eventual mortalidade;

o

Componente Social e Saúde Humana (impacte moderadamente significativo): Exposição ao Ruído;

o

Solos e Usos do Solo (impacte moderadamente significativo): Impermeabilização dos solos e impossibilidade da
utilização dos solos para outros fins;

o

Paisagem (impacte moderadamente significativo): Impactes Visuais – Introdução da espécie invasora Robinea
pseudoacacia “Pyramidalis”;

o

Qualidade do Ar (impacte moderadamente significativo): Incremento de poluentes atmosféricos derivados do
aumento do tráfego rodoviário e aéreo (heliporto);

o

Resíduos (impacte moderadamente significativo): Produção de resíduos hospitalares decorrente do
funcionamento em pleno do empreendimento.

São também, conforme já referido, esperados impactes POSITIVOS para a fase de construção e para a fase de exploração,
identificando-se os mesmos de seguida.
IMPACTES POSITIVOS - FASE DE CONSTRUÇÃO
o

Biodiversidade – Flora e Vegetação (impacte significativo): Recuperação e conservação coberto vegetal;

o

Biodiversidade – Fauna (impacte moderadamente significativo): Manutenção da conetividade ecológica e
ganho de habitats para a fauna decorrentes da implantação do projeto;

o

Biodiversidade (impacte significativo): Requalificação das linhas de água presentes, atualmente muito
degradada do ponto de vista ecológico e pouco definida no terreno. A consolidação das galerias ripícolas terá
um importante efeito de corredor ecológico, permitindo a presença de um maior leque de espécies e de maior
interesse de conservação.

o

Ordenamento do Território (impacte significativo): Compatibilização do Projeto com os instrumentos de gestão
territorial e condicionantes ao uso do solo. O Novo Hospital Central do Alentejo encontra-se inserido, de acordo
com o Plano Diretor Municipal de Évora na sua Planta de Ordenamento, numa área definida como “Hospital
Regional de Évora”, não existindo assim conflito com as disposições do PDM. Ainda no âmbito dos objetivos
específicos identificados no PORAlentejo, destaca-se para o enquadramento do presente a referência específica
à “Construção de um novo hospital regional, que sirva a região, a localizar em Évora”;

o

Componente Social (impacte significativo): Características demográficas e de povoamento da zona, atividades
económicas, emprego e qualificação, beneficiação de acessos, população e sua qualidade de vida e efeitos de
determinantes socioeconómicos relacionados com a saúde humana;

o

Usos do Solo (impacte significativo): Funcionamento pleno do empreendimento;

o

Paisagem (impactes significativos a moderadamente significativos): melhoria da estrutura da paisagem e do seu
valor visual, impactes visuais com a renovação do elenco florístico através do Projeto de Arquitetura Paisagista
e Solução Arquitetónica decorrente do funcionamento da Unidade Hospitalar e da sua integração no local.
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o

Paisagem - Implementação do Projeto de Arquitetura Paisagista proposto, com recurso a plantações das
espécies florísticas caraterísticas locais, edafoclimaticamente bem-adaptadas, e da preservação das áreas fora
da zona de implantação de projeto, incluindo ainda os transplantes e podas sobre as árvores existentes.

No seguimento da síntese conclusiva, consideramos efetivamente que este Projeto assume características muito
particulares, potenciando a manifestação de fatores muitos relevantes para a dinamização de toda uma região, ao
contribuir para a criação de emprego, suscetível de fixar atividades e populações e, assim, de forma indireta, contribuir
para a alteração do padrão de comportamento demográfico recessivo, típico das últimas décadas.
A sua presença e, sobretudo, a duração da sua permanência, poderão contribuir de forma significativa para uma
alteração, dos padrões demográficos atualmente existentes já que, qualquer que seja a sua origem, envolverá
expetavelmente a imigração de um volume significativo de trabalhadores, bem como da especialização necessária para a
execução das diversas atividades.
A instalação e operação da nova unidade hospitalar, potenciará um acréscimo qualitativo e quantitativo, nos cuidados
médicos a prestar, acarretando para a qualidade de vida dos residentes e população geral, incidências ambientais
significativamente positivas.
Assim, e por tudo quanto é exposto, entendemos que a construção do Hospital Central do Alentejo em Évora, não
acarreta impactes ambientais negativos, que inviabilizem o Projeto e a sua construção, reunindo as condições
necessárias ambientais para a sua implantação no local estudado.
Importa por último referir que foi considerado no presente EIA, e com vista a prevenir potenciais impactes ambientais
associadas à fase de construção, e no âmbito da sua postura pró-activa para o Ambiente, instrumentos como o
Acompanhamento Ambiental das Empreitadas que visa garantir a aplicabilidade das medidas de minimização
apresentadas no presente EIA dando ainda resposta a eventuais situações ambientais decorrentes das atividades
construtivas, bem como a implementação de Programas de monitorização, no âmbito dos Recursos Hídricos Superficiais
e Ambiente Sonoro.
Pelo exposto, conclui-se que o Projeto em análise é ambientalmente viável e potenciador de diversos impactes
positivos relevantes, no atual contexto pandémico resultante da pandemia do COVID 19.

Lisboa, 25 novembro de 2020

André Luís Carrêlo,
Coordenador Executivo
Eng.º do Ambiente
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