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1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA FASE, DO PROPONENTE, DO PROJETISTA E DO PROJETO  

O presente documento consiste no Volume II – Relatório Síntese do Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA), do Projeto do Hospital Central do Alentejo no Distrito de Évora, Concelho 

de Évora, União das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras. 

O Proponente do Projeto é ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO (ARSA) tendo 

adjudicado aos SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS (SUCH) a elaboração do 

presente EIA. 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 projetista responsável pela conceção do Projeto de Execução do Hospital Central do 

Alentejo foi 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. 

 

 

1.2 ENTIDADE LICENCIADORA  

A entidade licenciadora do presente Projeto é o Ministério da Saúde. 

 

 

1.3 EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO ESTUDO 

O presente EIA foi desenvolvido durante o mês novembro 2020.  

A equipa técnica responsável pelo presente EIA é apresentada no quadro seguinte: 
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Quadro 1.1 – Equipa técnica 

Nome Categoria Profissional Função 

André Luís Carrêlo Eng.º do Ambiente 

Coordenador do Estudo 

Componente Social 

Usos do solo 

Hugo Garcia dos Santos Eng.º do Ambiente 

Co-coordenador do Estudo 

Recursos Hídricos 

Solos 

Alterações Climáticas 

Qualidade do Ar 

Clima 

Ordenamento do Território 

Marta Maymone Bióloga Biodiversidade 

Fernando Cavaco Geólogo Geologia e Geomorfologia 

Eliana Luís Carrêlo Licenciada em Urbanismo 

Ordenamento do Território 

Componente Social 

Cartografia Temática 

Rui Costa Arquiteto Paisagista Paisagem 

Vitor Rosão 
Eng.º Físico especialista em Engenharia 

Acústica Ambiente Sonoro  

[Schiu, Lda] 
Rui Leonardo Eng.º do Ambiente 

Artur Fontinha Arqueólogo 
Património Cultura 

l[AFA Arqueologia, Unipessoal, Lda] 

 

 

1.4 ANTECEDENTES DO EIA 

Em setembro de 2010 foi realizado o Estudo de Incidências Ambientais, que acompanhou o 

Estudo Prévio. 
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1.5 ENQUADRAMENTO LEGAL  

O atual regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) encontra-se instituído 

pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro de 2017 (entrando em vigor a 1 de 

janeiro de 2018) anteriormente instituído pelo Decreto-Lei 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. 

A este respeito, somente poderá ser entendida e determinada a Avaliação de Impacte 

Ambiental, ao abrigo da alínea c) do n.º 3 do artigo 1.º e para “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”. 

 

 

1.6 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DO EIA  

1.6.1 Objetivos 

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 seguirá 

as recomendações previstas 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. 

Para além dos requisitos legais enunciados serão tidos em conta os documentos 

orientadores emitidos pela APA e disponíveis na página da APA, designadamente: 

o Critérios de Boa Prática para Resumos Não Técnicos; 
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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 20 de 

Outubro de 2017. 

O EIA pretende 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, evitá-los; 

• Elaborar planos de monitorização, caso estes sejam necessários. 

 

1.6.2 Metodologia do EIA 

A metodologia adotada no EIA decorreu das boas práticas para a elaboração dos EIA`s e da 

relevante experiência da equipa técnica. 

Foi assim dado cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei n.º 152-B/2017, Secção II, 

Artigo 13.º - Conteúdo do EIA, ponto 1, que refere: “O EIA deve conter as informações 

necessárias, consoante o caso, em função das características do estudo prévio, anteprojeto 

ou projeto de execução em causa, atendendo aos conhecimentos e métodos de avaliação 

existentes, devendo incluir, no mínimo, os elementos fixados no anexo V ao presente 

decreto-lei (…)”, ainda de acordo com o ponto 2 do mesmo artigo: “O EIA deve, ainda, 

incluir as diretrizes da monitorização, identificando os parâmetros ambientais a avaliar, as 

fases do Projeto nas quais irá ter lugar e a sua duração, bem como a periodicidade prevista 

para a apresentação dos relatórios de monitorização à autoridade de AIA”; e n.º 3 do artigo 

14.º.: “Sem prejuízo do disposto no n.º 12, o procedimento de AIA inicia-se com a receção 

pela Autoridade de AIA dos elementos necessários à correta instrução, constituindo a falta 

de elementos instrutórios obrigatórios nos termos do anexo V ao presente decreto-lei, do 

qual faz parte integrante, fundamentado de rejeição liminar do pedido e a consequente 

extinção do procedimento (...).” 
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Assim, de acordo com o Anexo V do Decreto-Lei n.º 152-B/2017 (a que se refere o n.º 1 do 

artigo 13.º e o n.º 2 do artigo 14.º), o EIA deverá ter o conteúdo mínimo explanado no 

referido Anexo. 

No presente 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. Efetuou-se igualmente a caracterização do ambiente afetado pelo Projeto, e 

posteriormente a evolução do ambiente afetado na ausência do mesmo. 

A análise do ambiente afetado pelo Projeto constitui uma etapa importante do EIA, uma 

vez que permite conhecer as diversas características da área de implementação deste, 

sendo por isto indispensável para a correta identificação e previsão da magnitude das 

alterações provocadas no meio referenciado. 

Na identificação e avaliação de impactes pretende-se obter informação necessária para 

prever as eventuais consequências da implementação do Projeto, com as respetivas 

recomendações e medidas a implementar nas diversas fases do Projeto (fase de 

construção, exploração e desativação), que serão suscetíveis de minorar as alterações 

provocadas no ambiente da região em estudo.  

Neste estudo apresentam-se também, os Programas de Monitorização Ambiental que 

pretende estabelecer as diretrizes a serem seguidas no acompanhamento ambiental da 

construção do presente Projeto. Para uma melhor compreensão do presente EIA são ainda 

apresentadas as Peças Desenhadas (VOLUME III) e os Anexos Técnicos (VOLUME IV). 

Seguidamente apresenta-se, de forma resumida, os conteúdos principais dos capítulos 

incluídos no EIA. 

 

1.6.2.1 Objetivos e justificação do Projeto 

São identificados os objetivos principais do Projeto, bem como a sua justificação 

operacional, apresentando as linhas gerais da estratégia do Proponente. 

 

1.6.2.2 Descrição do Projeto e Alternativas consideradas 

Neste capítulo constará a descrição técnica do Projeto bem como o eventual estudo de 

Alternativas de Localização. 
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1.6.2.3 Caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto 

A caracterização do ambiente afetado pelo Projeto constitui uma etapa fundamental do 

EIA, uma vez que permite o conhecimento das diversas características da área de 

implantação do Projeto, indispensável à correta identificação e previsão da magnitude das 

alterações provocadas pelo Projeto em estudo, no meio referenciado. 

Esta análise compreenderá o estudo dos diversos aspetos ambientais que se organizam 

numa escala de relevância de descritores. Esta relevância dos descritores foi efetuada de 

acordo com a experiência na elaboração pela Trifólio de diversos Estudos de Impacte 

Ambientais e pela análise específica das características do Projeto, da área em estudo e dos 

elementos disponíveis. 

Assim, o presente EIA, dando cumprimento ao ponto 6 do Anexo V do Decreto-Lei n.º 152-

B/2017, de 31 de Outubro hierarquiza os descritores ambientais em Muito Importantes, 

Importantes e Pouco Importantes, em função da “hierarquização dos impactes ambientais 

(efeitos diretos e indiretos, secundários e cumulativos, transfronteiriços, a curto, médio e 

longo prazos, permanentes e temporários, positivos e negativos)” expetáveis. 

No quadro seguinte apresenta-se a hierarquização dos descritores ambientais, bem como 

os aspetos considerados para cada descritor ambiental. Refere-se ainda, em termos 

genéricos, os impactes suscetíveis de ocorrer para cada descritor ambiental. 

Importa referir que a hierarquização dos descritores ambientais decorre das 

características do Projeto a implantar. 

 

 

Quadro 1.2 – Hierarquização dos Descritores ambientais, Aspetos e Impactes – Muito Importantes 

Fatores Elementos Impactes 

Descritores Muito Importantes 

Biodiversidade 

Habitats naturais classificados 

Espécies de flora com valor conservacionista 

Espécies de fauna com interesse 

conservacionista 

Áreas classificadas (Sistema Nacional de Áreas 

Classificadas) 

Destruição da vegetação e consequente redução de 

suporte faunístico 

Eventual perturbação de áreas de nidificação, 

alimentação ou estadia. 

Eventual destruição de elementos florísticos sensíveis. 
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Quadro 1.3 – Hierarquização dos Descritores ambientais, Aspetos e Impactes – Importantes 

Fatores Elementos Impactes 

Descritores Importantes 

Ordenamento do 

Território e 

Condicionantes de Uso do 

Solo 

Áreas sensíveis 

Impactes cujo significado e possibilidade de 

minimização dependem da importância da área e do 

grau de afetação. 

REN 
Importância dependente das características da área e 

dos motivos de classificação. 

RAN 
Importância dependente da efetiva ocupação do solo 

e da dimensão da área afetada. 

Perímetros urbanos ou áreas urbanizáveis Restrições à construção. 

Zonas industriais ou de implantação empresarial 

Pedreiras e exploração mineira a céu aberto 

Zonas de armazenamento de combustíveis ou 

explosivos 

Gasodutos ou oleodutos, adutores 

Marcos geodésicos 

Impactes cujo significado e possibilidade de 

minimização dependem da importância da área e do 

grau de afetação. 

Necessidade de cumprimento de distâncias mínimas, 

consignadas na legislação, por compatibilidade de 

usos ou por manutenção das condições de utilização. 

Zonas de aptidão turística e zonas de lazer Redução da atratividade e desvalorização das zonas. 

Pontos de água para combate a incêndios  
Perturbação da atividade (necessidade de articulação 

com o SNBPC). 

Componente Social e 

Saúde Humana 

Áreas urbanas 

Afetação da qualidade do ambiente urbano 

(residencial; espaços de uso público/social) e dos 

valores sociais e económicos a ele associados; riscos 

(saúde, segurança). 

Áreas agrícolas e florestais 

Afetação de culturas e áreas produtivas; afetação de 

infraestruturas; perda de rendimentos; redução do 

valor da propriedade. 

Áreas industriais 
Condicionamento da utilização de espaços; 

interferência com equipamentos. 

Zonas turísticas Redução da atratividade, desvalorização dos espaços. 

Zonas de lazer, culto e festa popular 
Afetação da funcionalidade dos espaços; afetação de 

valores e hábitos comunitários. 

Perceção social de impactes (potencialmente 

ocorrente em todas as zonas anteriormente 

referidas) 

Alteração / degradação da qualidade ambiental 

(intrusão visual, ruído); riscos (saúde, segurança); 

desvalorização da propriedade; interferência com a 

utilização dos espaços. 
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Fatores Elementos Impactes 

Descritores Importantes 

Recursos hídricos  

Proximidade de implantação a linhas ou cursos 

de água, em domínio hídrico ou em zonas 

inundáveis 

Possibilidade de desvio de linhas de água 

Intersecção de níveis freáticos pelas escavações 

da plataforma 

Redução da superfície de infiltração 

Rejeição de águas pluviais em linhas de água 

Perímetros de proteção das captações públicas 

Possibilidade de afetação da qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas. 

Possível rebaixamento de níveis freáticos. 

 

Quadro 1.4 – Hierarquização dos Descritores ambientais, Aspetos e Impactes – Pouco Importantes 

Fatores Elementos Impactes 

Descritores Pouco Importantes 

Ambiente Sonoro 
Alteração no ambiente sonoro por efeito do 

funcionamento do parque 

Importância dependente da existência de recetores 

sensíveis (edifício habitacional, escolar, hospitalar ou 

similar ou espaço de lazer, com utilização humana). 

Solos e Usos do Solo 

Tipos de solos, classes de aptidão e seu 

aproveitamento 

Impactes resultantes da destruição de solos de 

elevada aptidão agrícola. 

Áreas agrícolas e explorações florestais 
Impactes resultantes da perda de rendimentos. 

Avaliação na dimensão industrial e familiar. 

Áreas urbanas (habitação, equipamentos de 

saúde, escolares, desportivos e de culto) 

Impactes reais ou percebidos, os quais devem ser 

evitados sempre que possível. 

Geologia e geomorfologia 
Caracterização da zona de implantação do 

Projeto 

Alterações da morfologia do terreno e 

movimentações de terras. 

Paisagem  

Alteração da paisagem com deterioração da 

qualidade visual. 

A fisiografia é um elemento constitutivo da 

paisagem, na medida em que permite uma 

maior ou menor absorção dos elementos 

intrusivos 

Ligado à presença humana, a impactes sociais e 

patrimoniais. 

Degradação da qualidade percebida da área. 

Património 

Natural 

Construído 

Arqueológico 

Arquitetónico 

Etnográfico 

Descaracterização das áreas envolventes a elementos 

patrimoniais. 

Possível afetação de elementos arqueológicos 

desconhecidos nas áreas de implantação do Projeto. 

Qualidade do Ar Alteração da qualidade do ar 

Degradação da qualidade do ar devido ao 

levantamento de poeiras (fase de construção) e na 

fase de exploração pela operação do parque (emissão 

de gases poluentes para a atmosfera). 
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Fatores Elementos Impactes 

Descritores Pouco Importantes 

Clima e Alterações 

Climáticas 

Alteração local ou regional do clima em virtude 

da implantação do Projeto 

Impactes improváveis (do Projeto sobre os 

descritores). 

Resíduos Tipologia dos resíduos produzidos Produção de resíduos. 

 

1.6.3 Identificação e Avaliação de Impactes  

1.6.3.1 Metodologia Genérica 

A identificação dos impactes relevantes e a sua avaliação é efetuada no presente EIA tendo 

em conta: 

• As ações e as características do Projeto potencialmente causadoras de impactes; 

• A escala temporal / fase do Projeto em que poderão ocorrer os impactes; 

• A escala espacial em que se farão sentir de forma mais relevante; 

• As dimensões do ambiente biofísico e social em que se concretizam (dimensões e 

variáveis). 

A identificação de impactes tem um carácter descritivo, sendo a avaliação um processo 

analítico e sistematizado, através de uma escala de importância qualitativa e quantitativa, 

que estabelece o seu significado. 

A avaliação dos impactes baseia-se na área específica de implantação do Projeto, podendo 

a mesma ser alargada se assim se justificar. 

Da avaliação decorre a definição de medidas de minimização, sendo as mesmas 

incorporadas no Projeto numa fase preliminar, podendo posteriormente vir a ser adotadas 

outras medidas de minimização/compensação. 

Na avaliação de impactes considera-se ainda a avaliação dos impactes cumulativos que 

resultam da presença de outros Projetos, existentes ou previstos, na zona de implantação 

do Projeto em estudo. 

 

1.6.3.2 Metodologia Específica 

A análise de impactes irá conferir especial relevo aos descritores com que o Projeto mais 

interfere, considerando-se a mesma hierarquização apresentada anteriormente, ou seja: 

• Descritores Muito Importantes: Biodiversidade. 
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• Descritores Importantes: Ordenamento do Território e Condicionantes de Uso do 

Solo, Componente Social e Saúde Humana e Recursos Hídricos. 

• Descritores Pouco Importantes: Ambiente Sonoro, Solos e Usos do Solo, Geologia e 

Geomorfologia, Paisagem, Património, Qualidade do Ar, Clima e Alterações 

Climáticas, Resíduos. 

Importa referir que a hierarquização dos descritores ambientais decorre das características 

do Projeto a implantar. 

De uma forma geral, a metodologia utilizada baseia-se na: 

• Identificação dos potenciais impactes decorrentes do Projeto, sobre cada um dos 

descritores; 

• Avaliação dos impactes recorrendo à sua qualificação e, quando possível à sua 

quantificação. 

A todos os impactes identificados será atribuído um grau de significado, ou seja, se o 

impacte é significativo, moderadamente significativo, pouco significativo ou não 

significativo. 

Os impactes são descritos sectorialmente, distinguindo-se os relativos à fase de construção 

e de desativação (usualmente de duração mais curta), dos da fase de exploração 

(usualmente de maior duração), tendo em conta as particularidades das ações relativas a 

cada uma destas fases do Projeto. 

Para a identificação de impactes será utilizada uma matriz que permite cruzar as ações 

/atividades com os descritores ambientais.  

As atividades passíveis de induzir impactes serão agrupadas em função da fase em que 

ocorrem: prévias ao licenciamento, antes da fase de construção, de preparação prévia à 

execução das obras, fase de construção/desativação e exploração. 

O significado do impacte, acima referido, é atribuído segundo uma avaliação ponderada 

dos impactes ambientais. Esta avaliação ponderada é realizada segundo a fórmula1) a seguir 

apresentada. 

 

Significado do Impacte = 
Fator de ponderação2) × fator de ponderação do critério × pontuação atribuída ao critério 

Número total de critérios 

 
1) O desenvolvimento da fórmula apresentada decorre da análise específica das características do Projeto e da sua relação 

com os aspetos ambientais considerados na zona de implantação do Projeto.  

2) Hierarquização dos impactes. 
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1.6.3.3 Impactes Cumulativos 

Será também 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 simples (aditivo) ou potenciador (multiplicativo). Os impactes cumulativos 

podem decorrer também 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. 

 

1.6.3.4 Avaliação de Impactes  

Após a identificação de impactes, efetuada sectorialmente, estes serão avaliados de acordo 

com critérios pré-definidos. 

Estes critérios poderão não ser exaustivamente utilizados para todos os impactes 

identificados, servindo como referencial para a avaliação dos impactes mais significativos.  

A avaliação do significado resulta da ponderação de todos esses critérios. 

 

Classificação dos Impactes 

Relativamente à importância dos impactes ambientais determinados pelo Projeto, adotou-

se uma metodologia de avaliação qualitativa na escolha da escala dos critérios para cada 

descritor ambiental, e uma metodologia de avaliação quantitativa, por forma a permitir 

transmitir, de forma clara, o significado dos impactes ambientais determinados pelo 

Projeto em cada uma das vertentes do meio. 

Assim, os impactes serão identificados e classificados, para as diferentes fases (construção, 

exploração e desativação) de acordo com os seguintes critérios de avaliação. 
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Quadro 1.5 – Classificação Qualitativa dos Potenciais Impactes 

Classificação dos Potenciais Impactes 

Critérios Escala Definição 

Sentido 
Positivo 

Negativo 

O sentido de um impacte será positivo ou negativo consoante 

este produza benefícios ou danos no ambiente. 

Complexidade/Efeito 

Indireto/Secundário 

Indireto/Secundário e cumulativo 

Direto 

Direto e cumulativo 

O efeito de um impacte será direto caso este advenha 

diretamente das atividades inerentes à implementação do 

Projeto, exploração ou desativação da infraestrutura ou 

indireto quando for um impacte transmitido em cadeia. 

Associado ao impacte direto e/ou indireto acrescentou-se a o 

efeito cumulativo do impacte, ou seja, a potenciação do 

impacte, no caso de ser, pe. direto e cumulativo. 

Possibilidade de 

ocorrência 

Improvável 

Pouco provável 

 Provável 

Certo 

A probabilidade (possibilidade de) procura medir as hipóteses 

de um impacte ocorrer ou não. 

Duração 
Temporário 

Permanente 
Reflete o intervalo de tempo em que se manifesta o impacte. 

Frequência  

Raro 

Ocasional/Sazonal 

Usual 

Periodicidade com que o impacte pode ocorrer. 

Reversibilidade 

Reversível 

Parcialmente reversível 

Irreversível  

Reflete a medida em que o impacte pode ser alterado. 

Valor do recurso e/ou 

sensibilidade ambiental  

Reduzido 

Moderado 

Elevado 

Refere o valor do recurso afetado e/ou sensibilidade ambiental 

da área do impacte. 

Escala Geográfica 

Confinado à instalação 

Não confinado, mas localizado 

Não confinado 

Reflete a extensão do impacte em termos de área geográfica. 

Capacidade de 

minimização ou 

compensação 

Minimizável 

Minimizável e compensável 

Não minimizável 

Não minimizável, nem compensável 

Capacidade de minimizar ou compensar o impacte previsto. 

 

Nos quadros seguintes apresenta-se a classificação quantitativa e ponderada dos impactes. 

Esta classificação é transversal a todos os descritores ambientais considerados, sendo 

adaptada e específica para descritores ambientais específicos. De acordo com a análise 

específica realizada do Projeto e da área de implantação do mesmo, selecionamos dois 

fatores de ponderação, a saber:  
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• Um associado a hierarquização dos fatores ambientais (muito importante, 

importante, pouco importante); 

• Outro associado aos critérios/classificação do impacte. 

 

Quadro 1.6 – Fator de Ponderação associado à Hierarquização dos fatores ambientais 

Fator de Ponderação 

(valor atribuído) 

Hierarquização dos fatores 

ambientais 
Fatores Ambientais 

1,25 Muito Importantes Biodiversidade 

1,00 Importantes 

Ordenamento do Território e Condicionantes de 

Uso do Solo 

Componente Social e Saúde Humana 

Recursos hídricos  

0,75 Pouco Importantes 

Ambiente Sonoro 

Solos e Usos do Solo 

Geologia e Geomorfologia 

Paisagem 

Património 

Qualidade do Ar 

Clima e Alterações Climáticas 

Resíduos 

Nota 

A metodologia da classificação dos impactes ponderados foi desenhada para ser aplicada aos impactes negativos, uma vez que nem todos os critérios 

identificados são aplicáveis aos impactes positivos, nomeadamente o critério da “Capacidade de minimização ou compensação”. Assim, a análise aos 

valores apresentados da quantificação do impacte positivo, deverá ser analisada/ponderada à luz do acima referido. 
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Quadro 1.7 – Fator de Ponderação associado aos critérios dos impactes e quantificação da escala dos critérios definidos 

Fator de 

Ponderação 

(valor) 

Critérios Escala Definição 
Pontuação 

Atribuída 

Sem fator de 

ponderação 
Sentido 

Positivo O sentido de um impacte será positivo ou 

negativo consoante este produza 

benefícios ou danos no ambiente. 

Positivo 

--- 
Negativo Negativo 

2 
Complexidade 

/Efeito 

Indireto/Secundário 

O efeito de um impacte será direto caso 

este advenha diretamente das atividades 

inerentes à implementação, exploração 

ou desativação da infraestrutura ou 

indireto quando for um impacte 

transmitido em cadeia. 

Quando o impacte se fizer sentir indiretamente sobre o local de 

implantação do Projeto (faixa de expropriação do terreno). 
2,5 

Indireto/Secundário e 

Cumulativo 

Quando o impacte se fizer sentir indiretamente sobre o local de 

implantação do Projeto e quando o mesmo for cumulativo com os 

outros impactes existentes 

5 

Direto 
Quando o impacte se faz sentir diretamente sobre o local de 

implantação do Projeto (faixa de expropriação do terreno). 
7,5 

Direto e Cumulativo 

Quando o impacte se faz sentir diretamente sobre o local de 

implantação do Projeto e quando o mesmo for cumulativo com os 

outros impactes existentes 

10 

1 
Possibilidade de 

ocorrência 

Improvável 

A probabilidade (possibilidade de) procura medir as hipóteses de um impacte ocorrer ou não. 

2,5 

Pouco provável 5 

Provável 7,5 

Certo 10 

1 Duração 

Temporário 
Reflete o intervalo de tempo em que se 

manifesta o impacte. 

Se o impacte se prolonga por toda a fase a que diz respeito. 2,5 

Permanente 
Se o impacte se verifica apenas durante um determinado período da 

fase a que se refere. 
10 

1 Frequência 
Raro Periodicidade com que o impacte pode 

ocorrer. 

Se o impacte não for comum 2,5 

Ocasional/Sazonal Se o impacte se verificar numa época específica (pe. Verão) 5 
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Fator de 

Ponderação 

(valor) 

Critérios Escala Definição 
Pontuação 

Atribuída 

Usual Se o impacte for usual 10 

1 Reversibilidade 

Reversível 

Reflete a medida em que o impacte pode 

ser alterado. 

O próprio meio consegue repor a situação inicial com o decorrer do 

tempo. 
2,5 

Parcialmente reversível Através de ação humana é possível repor a situação inicial. 5 

Irreversível 
As consequências do impacte não são reversíveis, mesmo com a 

ação humana. 
10 

3 

Valor do recurso 

e/ou 

sensibilidade 

ambiental 

Reduzido 

Refere-se ao valor do recurso afetado e/ou sensibilidade ambiental da área do impacte. 

2,5 

Moderado 5 

Elevado 10 

2 
Escala 

Geográfica 

Confinado à instalação 

Reflete a extensão do impacte em 

termos de área geográfica. 

O impacte não ultrapassa os limites da área do Projeto e é 

circunscrito a uma área específica. 
2,5 

Não confinado, mas 

localizado 

O impacte não ultrapassa os limites da área do Projeto, mas não é 

circunscrito a uma área específica. 
5 

Não confinado O impacte ultrapassa os limites da área do Projeto 10 

2 

Capacidade de 

minimização ou 

compensação 

Minimizável e 

compensável 

Capacidade de minimizar ou compensar impacte previsto. 

2,5 

Minimizável  5 

Não minimizável  7,5 

Não minimizável nem 

compensável 
10 

Número total de Critérios (considerando os fatores de ponderação) = 13 
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A classificação dos impactes quanto à sua significância terá em conta todos os critérios 

acima apresentados, de forma ponderada, bem como a Hierarquização dos fatores 

ambientais, para que se obtenha uma classificação de “Significativo”, “Moderadamente 

significativo”, “Pouco significativo” ou “Não significativo”. 

 

Quadro 1.8 – Escala da Classificação dos impactes quanto à sua significância – Fatores Muito Importantes 

Escala (intervalo) Significância do impacte 

[7,5 a 12,5] Significativo 

[6,3 a 7,5[ Moderadamente significativo 

]3,4 a 6,3[ Pouco significativo 

[3,4] Não significativo 

 

Quadro 1.9 – Escala da Classificação dos impactes quanto à sua significância – Fatores Importantes 

Escala (intervalo) Significância do impacte 

[6,0 a 10,0] Significativo 

[5,0 a 6,0[ Moderadamente significativo 

]2,7 a 5,0[ Pouco significativo 

[2,7] Não significativo 

 

Quadro 1.10 – Escala da Classificação dos impactes quanto à sua significância – Fatores Pouco Importantes 

Escala (intervalo) Significância do impacte 

[4,5 a 7,5] Significativo 

[3,8 a 4,5[ Moderadamente significativo 

]2,0 a 3,8[ Pouco significativo 

[2,0] Não significativo 

 

Síntese de Impactes 

Finalmente os impactes identificados e avaliados serão sintetizados numa matriz, na qual se 

descreve sucintamente as potenciais afetações por descritor, assim como a identificação 

específica dos locais/ fases onde é previsível a sua ocorrência. 

Esta matriz síntese conterá referências a: 

• Localização dos impactes; 

• Fase de Projeto – Construção/Exploração/Desativação; 
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• Descrição sucinta dos impactes; 

• Característica do Impacte, de acordo com os critérios predefinidos; 

 

Para tal, recorrer-se-á a um quadro e a uma matriz como apresentado de seguida: 

Localização dos Impactes Fase do Projeto 
Impactes 

(descrição) 

Classificação do 

Impacte 

--- --- --- --- 

 

Esta matriz será acompanhada de uma carta síntese de impactes (se justificável), que 

permita visualizar espacialmente a ocorrência dos diversos tipos de impactes identificados. 

 

1.6.3.5 Medidas de Minimização e Compensação 

As medidas de minimização propostas serão de dois tipos: 

• Medidas de carácter geral respeitantes, quer a um conjunto de boas práticas 

ambientais, a ser tomado em consideração pelo Adjudicatário da Obra - 

Proponente, aquando da construção, quer a ações de controlo, a serem 

implementadas pelo Proponente, durante a fase de exploração da infraestrutura; 

• Medidas específicas, estruturadas em função das fases da infraestrutura (de 

construção e de exploração) e dos fatores relativamente aos quais se identificou a 

necessidade de adoção de medidas. 

No caso das medidas específicas serão apenas enunciadas as medidas que se afigurem 

necessárias para minimizar os impactes identificados. 

 

Medidas de Compensação  

As medidas de compensação não são uma forma de minimizar um determinado impacte, 

mas sim uma forma de compensar os danos causados por uma atividade inevitável. Posto 

isto, estas medidas podem passar por beneficiar uma espécie ou um valor similar ao 

afetado mas não diretamente aquele que foi afetado uma determinada espécie noutro 

local); ou de contribuir, de forma indireta, para a melhoria do ambiente, no tocante àquele 

fator (por exemplo, avaliar a eficácia de determinado tipo de medidas). 
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1.6.3.6 Programas de Monitorização 

Para além das medidas, no EIA será elaborado e proposto um Plano de Monitorização, 

sempre que justificável. Este Plano destina-se a: 

• Avaliar da eficácia das medidas de minimização e/ou compensação preconizadas; 

• Identificar eventuais desvios nas previsões efetuadas ou o aparecimento de 

impactes não previstos; 

• Adotar atempadamente medidas de correção dessas situações. 

O Plano de Monitorização será composto por vários Programas de Monitorização, sendo, 

cada um destes, referente a um descritor ambiental a monitorizar. Os Programas de 

Monitorização a elaborar, descreverão com exatidão: 

• O Objetivo da monitorização; 

• Os parâmetros a monitorizar; 

• Os locais a monitorizar; 

• A frequência das ações de monitorização; 

• Técnicas e métodos de análise e equipamentos a utilizar; 

• Os indicadores de avaliação; 

• Medidas de gestão ambiental a adotar em função dos resultados da Monitorização; 

• Periodicidade de elaboração dos Relatórios de Monitorização e critérios de decisão 

sobre a revisão do Programa de Monitorização apresentado. 

 

1.6.3.7 Lacunas Técnicas e de Conhecimento 

O EIA incluirá, também, uma nota relativa a eventuais lacunas de conhecimento ou 

deficiências de informação que possam ter afetado a profundidade do estudo, explicitando 

as razões para essa ocorrência e avaliando a sua relevância para a qualidade do EIA. 

 

1.6.3.8 Conclusões 

O EIA apresentará um capítulo dedicado às conclusões do EIA incidindo em especial sobre 

as seguintes questões: 

• As questões mais relevantes que possam ter resultado do estudo efetuado; 
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• As questões mais controversas e que possam implicar decisões a nível da AIA; 

• Os impactes mais significativos; 

• O parecer sobre a concretização do Projeto, em face dos resultados obtidos no EIA. 

 

 

1.7 ESTRUTURA GERAL DO EIA 

A elaboração e estruturação dos documentos que compõem o presente EIA foram 

realizadas em consonância com o Anexo V do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, relativamente ao 

conteúdo mínimo exigido a apresentar num EIA. 

A estrutura do presente EIA é a seguinte: 

 

VOLUME I - RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT) 

O Resumo Não Técnico (RNT) consiste num documento separado do EIA, mas dele fazendo 

parte integrante. Tem como Objetivo resumir em linguagem não técnica, o conteúdo do 

EIA, de modo a ser acessível e explícito a todos os interessados e a possibilitar a 

participação pública no processo de AIA. A sua dimensão será reduzida e incluirá gráficos, 

mapas e quadros. O RNT irá conter uma síntese do conteúdo do EIA e focalizar-se no que é 

essencial de modo a transmitir: 

• O que é o Projeto; 

• Onde se localiza; 

• Quais são as atividades que envolve; 

• Qual a sensibilidade ambiental da área; 

• Em que é que o Projeto interfere com essa sensibilidade; 

• Quais são as medidas que foram adotadas ou propostas para evitar, minimizar ou 

compensar esses efeitos; 

• Como é que se pretende monitorizar a aplicação dessas medidas e avaliar o seu 

resultado; 

• Quais as principais conclusões. 
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VOLUME II - RELATÓRIO SÍNTESE (RS) 

O Relatório Síntese (Volume II) consiste no resumo de toda a informação considerada 

relevante, remetendo para o Volume dos Anexos (Volume IV) as descrições mais 

pormenorizadas dos descritores analisados. 

 

VOLUME III - PEÇAS DESENHADAS 

O volume das Peças Desenhadas (Volume III) contém toda a cartografia que se considerou 

relevante e necessária à elaboração do estudo. 

 

VOLUME IV - ANEXOS TÉCNICOS 

Nos Anexos (Volume IV) consta toda a informação técnica que serve de suporte e justifica o 

que se encontra referido no Relatório Síntese.  

Nos Anexos constará informação de base, cálculos e outro apoio ao descrito no Relatório 

Síntese. 
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2 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

2.1 DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E DA NECESSIDADE 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 

 

2.1.1 Enquadramento 

O Hospital Central do Alentejo foi concebido como uma estrutura retilínea hierarquizada, 

permitindo a ligação direta e flexível entre os diversos departamentos e serviços.  
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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 objetivo é o de dotar a população do Distrito de Évora (área de influência de primeira 

linha) e toda a região do Alentejo (segunda linha de influência), de uma moderna Unidade 

Hospitalar que terá os seguintes Grupos Funcionais: 

A – Unidades de Internamento 

• Internamento 

• Unidade Cuidados Intensivos Polivalentes 

• Unidade de Cuidados Coronários 

• Unidade Cuidados Intermédios 

B – Unidades Técnico-Assistenciais 

• Bloco Operatório 

• Sala de Hemodinâmica 

• Diagnóstico por Imagem 

• Laboratório 

• Radioterapia 

C – Unidades de Assistência Ambulatória 

• Urgências 

• Urgência Pediátrica 

• Consultas Externas 

• Hospital de Dia 

• Medicina Física e de Reabilitação 

D – Unidades de Suporte Assistencial 

• Central de Colheitas 

• Farmácia 

• Esterilização 

• Desinfeção de Camas 

• Admissões de Doentes 
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• Arquivo Clínico 

• Gabinetes Médicos 

E – Unidades de Suporte Geral 

• Gestão / Administração 

• Aprovisionamento 

• Manutenção 

• Sistemas de Informação 

• Central Telefónica e de Segurança 

• Vestiário Central 

• Espaços de Apoio 

• Sala Multi - Cultos 

• Casa Mortuária 

• Resíduos 

• Central de Transportes 

• Cozinha 

• Refeitório e Cafetaria 

• Rouparia 

• Limpeza 

• Área de Lazer Pessoal 

F – Formação 

• Unidade de Formação 

Este conjunto de Grupos Funcionais organizados de uma forma coerente e flexível permitirá 

que o Hospital Central do Alentejo cumpra os objetivos definidos no Perfil Assistencial. 

São aspetos relevantes deste projeto: 

• A integração na paisagem - mediante a organização espacial, conservação e 

utilização da vegetação local; 
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• A flexibilidade - possibilitando a adaptação dos espaços aos diferentes requisitos 

funcionais, como o crescimento e a diminuição da catividade dos serviços 

assistenciais, novos tratamentos, equipamentos e mudanças de usos; 

• A gestão técnica - dimensionando e organizando o edifício para poder funcionar de 

forma a otimizar ao máximo os recursos disponíveis; 

• A humanização dos espaços - pelo tratamento das áreas de forma a dotá-las do 

máximo conforto necessário aos doentes, visitas e profissionais; 

• A segurança de pessoas e bens - com a organização dos espaços interiores e 

exteriores, de forma a permitir um fácil controlo do movimento de entradas e 

saídas, bem como o acompanhamento dos doentes. 

Esta estratégia de conceção e projeto obrigou a uma participação e reflexão intensa a 

diversos níveis, de uma equipa multidisciplinar a nível de arquitetura, envolvendo a 

participação de profissionais com impacto ao nível da conceção da futura unidade 

hospitalar. 

Entende-se a vontade de construir um novo equipamento que deverá apresentar aspetos 

diferenciadores e de excelência, dos quais se destacam: 

• Uma elevada diferenciação clínica; 

• Um elevado "Platéau Tecnológico", que incluirá o serviço de Radioterapia, 

Medicina; 

• Nuclear, procedimentos Angiograficos de diagnóstico e terapêutica; 

• Infraestruturas e equipamentos orientados para uma resposta as necessidades da 

região do Alentejo; 

• Elevado desenvolvimento das áreas do Ambulatório; 

• Elevada orientação ao doente, com a criação de "clusters" organizados por 

processos de suporte; 

• Elevado nível de informatização; 

• Elevada Modularidade; 

• Elevada flexibilidade; 

• Inclusão de espaços de reserva criteriosamente localizados. 
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3 DESCRIÇÃO DO PROJETO E DAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS  

3.1 LOCALIZAÇÃO  

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. 
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S/escala 

Figura 3.1 – Área de implantação do Projeto – Figura Esquemática 
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Figuras 3.2 e 3.3 – Terreno de implantação (situação atual) 

 

Em termos globais a localização do Hospital Central do Alentejo teve em consideração: 

• Otimização dos acessos ao Hospital, aspeto fundamental na funcionalidade do novo 

edifício; 

• Otimização de vistas e orientação solar passiva do edifício; 

• Minimização dos trabalhos de escavação e movimentos de terras; 

• Minimização do corte de árvores, e minimização de alteração da topografia natural 

do terreno; 

• Criação de um sistema claro de praças e largos a partir dos quais se acede às 

diversas entradas do edifício. 

 

 

3.2 ENQUADRAMENTO  

O enquadramento regional e esboço corográfico do Hospital Central do Alentejo são 

apresentados nos DESENHOS N.º 01 e 02, incluídas no VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS, 

elencando-se no quadro seguinte o Distrito, Concelho e Freguesia abrangida pelo presente 

estudo. 

 

Quadro 3.1 - Distrito, Concelho e Freguesia Abrangidas pelo Projeto  

Distrito Concelho Freguesia 

Évora Évora União das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras 
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Ao nível da “Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos”, NUT II e III, o 

Projeto insere-se na Região do Alentejo e Alentejo Central respetivamente. 

 

 

3.3 ÁREAS SENSÍVEIS 

De acordo com o Artigo 2º – Conceitos, alínea a), do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 

dezembro), consideram-se “áreas sensíveis”: 

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

julho; 

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

proteção especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 

Abril, no âmbito das Diretivas nºs 79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril revogada 

pela Diretiva 2009/147/CE, de 30 de novembro - e da Diretiva 92/43/CEE (Diretiva 

Habitats), de 21 de Maio, com as alterações do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

Fevereiro e do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 08 de Novembro; 

 Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação 

definidas nos termos da Lei n.º 107/2011, de 8 de setembro. 

Como se pode verificar no DESENHO N.º 05, incluído no VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS a área 

em estudo não intercepta as seguintes áreas sensíveis, de acordo com o acima 

preconizado. 

 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM VIGOR 

Para a identificação dos instrumentos de ordenamento do território aplicáveis à área em 

estudo, foi consultado o Sistema Nacional de Informação Territorial do Portal da Direção 

Geral do Território, 

(http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/igt_em_vigor__snit_/acesso_sim

ples/), listando-se de seguida os instrumentos de ordenamento do território relevantes em 

vigor aplicáveis ao Concelho onde se desenvolve o Projeto. 

• Planos/Programas de Âmbito Regional 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 29 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6)3; 

o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA); 

o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF-Alt). 

• Planos/Programas de Âmbito Municipal 

o PDM de Évora (PDME). 

Estes instrumentos são analisados em detalhe no capítulo do Ordenamento do Território e 

Condicionantes ao Uso do Solo - Caracterização do Ambiente Afetado. 

 

 

3.5 CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

As principais condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública identificadas na 

área de implantação em estudo, encontram-se listadas no quadro seguinte e são descritas 

em detalhe no capítulo do Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo - 

Caracterização do Ambiente Afetado. 

 

Quadro 3.2 - Condicionantes ao Uso do Solo e Servidões identificadas na área de Estudo 

Condicionantes – Área de Estudo Descrição/Fonte 

Reserva Agrícola Nacional 
Plano Diretor Municipal de Évora  

Estradas Regionais Propostas 

Reserva Ecológica Nacional CCDR-Alentejo 

 

 

3.6 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.6.1 Aspetos Gerais e Princípios Orientadores 

O Hospital Central do Alentejo foi concebido como uma estrutura retilínea hierarquizada, 

permitindo a ligação direta e flexível entre os diversos departamentos e serviços.  

 

3 Consta também a sua análise no descritor Recursos Hídricos. 
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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. 

 

3.6.2 Implantação e envolvente 

Já foi referido que o edifício foi implantado de acordo com o estudo das condicionantes 

naturais e outras, existentes ou previstas. 

Na estruturação da rede viária privilegiou-se o acesso às Urgências, através de via exclusiva, 

e à Entrada Principal, a partir da qual se acedem às diferentes entradas no edifício 

Hospitalar e aos parques de estacionamento público e de pessoal. Esta rede é completada 

com uma via de serviço, de utilização condicionada e restrita que, a partir do arruamento 

existente a norte, possibilita o acesso à Casa Mortuária, Edifício das Centrais Técnicas e Cais 

de Cargas e Descargas das Unidades de Suporte Geral. 

Outro fator fundamental tido em conta na implantação do edifício hospitalar foi o da 

orientação solar, aspeto de enorme importância ao nível da sustentabilidade do 

empreendimento, para além da melhoria do conforto interno para doentes e pessoal. 

 

3.6.3 Morfologia 

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. 

 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 31 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

 

Figura 3.4 – 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. 
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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. 

• 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. 
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• 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. 

 

3.6.4 Orientação solar 

Uma correta orientação solar e o ganho de luz natural na maioria dos espaços do Hospital, 

foram os critérios utilizados no posicionamento do edifício no terreno. Aliado a estes, 

foram criados vários pátios ajardinados assegurando a entrada de luz e ventilação natural 

em grande parte do complexo. 
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Figura 3.5 – Orientação Solar dos Edifícios 

 

De referir que a orientação dita "passiva", (i.e. orientação cuidada do edifício em relação ao 

percurso solar), torna-se fundamental como primeiro passo para uma arquitetura que se 

quer sustentada e integrada no meio ambiente que a rodeia. E clara a dificuldade de 

controlar a radiação solar a poente especialmente na época de verão, e especial mente ao 

nível do internamento, tipologia que se apresenta menos flexível na possibilidade de 

variações ao nível da fenestração exterior. 

Os princípios gerais da orientação geral do edifício assentam nos seguintes princípios: 

• Orientação do corpo do internamento norte /sul, tendo em consideração a 

especificidade do local que permite o tratamento eficaz das fachadas orientadas 

nestes dois sentidos: luz natural indireta de qualidade a norte, luz natural de 

qualidade a sul. Permite ainda em termos de radiação solar reduzir a sul a radiação 

nos meses de Verão, com a colocação de elementos de proteção horizontais, 

enquanto a norte possibilita o ganho de luminosidade sem o correspondente ganho 

de calor, e sem a necessidade de adicionar elementos de proteção solar; 

• Orientação dos corpos dos primeiros pisos a poente e nascente, com uma 

diferenciação clara dos tipos de fachada. A nascente possibilita o ganho de luz sem 

grande ganho de temperatura durante a manha (Verão), através de vãos exteriores 

de alguma dimensão protegidos localmente com elementos verticais. A poente 

permite-nos controlar os aspetos mais negativos durante a estação quente e 

durante as tardes, com elementos de ensombramento verticais e minuciosamente 
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localizados. Salientamos ainda que grande parte das fachadas nos primeiros pisos 

estarão abertas para pátios exteriores, situação que permite minimizar os aspetos 

mais negativos ligados a radiação solar, conseguindo ganhos em luz natural que 

não se traduzem em situações descontroladas e incómodas em termos de 

temperatura. 

 

3.6.5 Malha estrutural 

A malha estrutural implementada funciona como o esqueleto do próprio edifício.  

Foi proposta uma malha repetitiva e modular, orientando espacialmente toda a construção 

programática. A modulação escolhida foi de 7,50mx7,50m, métrica estudada e testada em 

diversas obras de natureza semelhante e que se considera a mais adequada no contexto 

português. A fase de Projeto de Execução apresenta aspetos de acerto e um maior e mais 

rigoroso dimensionamento da estrutura, com o desenho final de todos os núcleos rígidos 

complementares de escadas e elevadores, e toda a modulação e dimensionamento 

estrutural do edifício, dos pisos enterrados aos pisos superiores do internamento. 

 

3.6.6 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 à EN 

380.  

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 

desaceleração na saída do recinto. 
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Figura 3.6 – 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. 
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• 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, serviço da Morgue - Será feita a partir da via existente 

CM 1085, no limite norte/poente do terreno, de forma protegida e permitindo que 

este tipo de movimento não interfira com o acesso a Urgência, nem seja 

perturbador para os utentes do hospital 

• A via de acesso à urgência servirá também, para a saída das ambulâncias e do 

VMER, contornando o edifício e saindo do recinto na via de distribuição local 

interior já referida anteriormente. 

Importa salientar ainda neste âmbito que, relativamente ao Projeto de Execução da Via 

Rodoviária prevista como acessibilidade ao “Hospital Central do Alentejo” [ligação da EN 

114 à EN 380], projeto em desenvolvimento pela Câmara Municipal de Évora, é 

entendimento dado o âmbito do Projeto de Execução e do EIA, que a avaliação ambiental é 

da responsabilidade do Proponente do Projeto (Câmara Municipal de Évora) bem como o 

estabelecimento de eventuais medidas de minimização, não sendo deste modo 

contemplado no âmbito do presente EIA, a avaliação de impactes ambientais, decorrentes 

do Projeto de Execução da referida via rodoviária, desconhecendo-se para os devidos 

efeitos o traçado em estudo. 

 

A figura seguinte e no DESENHO N.º 03, incluído no VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS, ilustra a 

proposta em causa. 

 

Seguidamente apresentar-se-á, em função da relevância técnica e consequentemente 

ambiental, a síntese das propostas que incorporam a conceção estrutural, bem como as 

correspondentes especialidades ao nível das infraestruturas.  
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 (s/escala) 

Figura 3.7 – “Hospital Central do Alentejo” – Planta do projeto  
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3.6.7 Síntese da Conceção Estrutural 

As soluções propostas estão diretamente interligadas à proposta programática e 

arquitetónica do projeto geral, propondo-se que simultaneamente respondam 

adequadamente às diversas condicionantes existentes, nomeadamente:  

• Utilização de materiais e métodos construtivos que garantam elevados padrões de 

qualidade e durabilidade ao longo do tempo de vida útil do edifício, com reduzida 

manutenção.  

• Racionalização dos esquemas estruturais e otimização do dimensionamento dos 

vários elementos, garantindo a economia global das soluções.  

• Cumprimento de rigorosos critérios de segurança e bom comportamento estrutural 

de todas as componentes do edifício, não só em termos de “estados limite últimos 

de resistência”, mas ainda de funcionamento em “condições de serviço”, seja pelo 

controle das fissurações em elementos de betão armado, seja pela limitação dos 

valores de vibrações e deformações a longo prazo.  

• Utilização de soluções passíveis de serem executadas com métodos construtivos 

relativamente simples e correntes, minorando o custo da Obra, a duração total da 

empreitada, a possibilidade de erros e o risco de acidentes de trabalho.  

A grande área de implantação do edifício obriga a uma segmentação em vários corpos 

estruturalmente independentes. A localização das respetivas juntas de dilatação foi 

ponderada tendo presente a otimização das seguintes variáveis: 

• Minimização do efeito reológico da retração do betão e de variação de 

temperatura, através da minimização da distância entre juntas e sempre que 

possível da distribuição racional dos núcleos e paredes de betão armado, evitando 

que estes elementos rígidos se situassem próximo das extremidades dos edifícios. 

De qualquer das formas os efeitos das variações de temperatura e da retração do 

betão foram devidamente considerados na análise estrutural desenvolvida, 

independentemente do comprimento máximo dos vários edifícios. São previstas no 

dimensionamento a implementação das disposições construtivas necessárias para 

assegurar o correto funcionamento e uma durabilidade adequada da estrutura, 

através da consideração e disposição de armaduras que permitam controlar a 

largura de fendas quer nas lajes quer nos elementos verticais, associadas à 

especificação de betões de retração reduzida e controlada e à definição de um 

faseamento de betonagens favorável, que compreenda a betonagem de bandas de 

retração em 2ª fase. 
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• Distribuição equilibrada da massa e rigidez de cada um dos corpos, procurando-se 

sempre que possível garantir distâncias entre o centro de rigidez e o centro de 

massa de cada piso não superiores a 15% da dimensão total do edifício. Nos casos 

em que tal não foi possível cumprir, teve-se em consideração os efeitos de torção 

de piso e o consequente agravamento dos esforços, em particular nos elementos 

verticais mais periféricos. 

• Dimensionamento de juntas compatível com os deslocamentos máximos de corpos 

contíguos independentes, quer para as deformações impostas quer para as 

deformações associadas à ação do sismo regulamentar de modo a eliminar a 

possibilidade de martelamento ou “pounding” entre edifícios adjacentes. 

Esta análise resultou na divisão do edifício principal em 12 corpos estruturalmente 

independentes. 

O Corpo Central foi subdividido em 3 corpos, um intermédio com cerca de 52.5m de 

comprimento, e dois extremos com comprimentos máximos de aproximadamente 60m ao 

nível do piso térreo e de aproximadamente 75m nos pisos dos corpos extremos situados 

acima do piso 2. 

Nos corpos laterais optou-se por não considerar nenhuma junta intermédia pelo facto de a 

este arranjo estar associada uma relação mais próxima entre a distribuição das massas e a 

distribuição de rigidez. O comprimento máximo dos corpos resultante é de cerca de 100m o 

que obriga à consideração de medidas para minimizar os esforços induzidos pela retração 

do betão. Nestes casos serão especificados betões de retração reduzida e previstas bandas 

de retração a betonar em 2ª fase. Para minimizar os esforços nos elementos verticais 

procurou-se que os elementos de maior rigidez não fossem dispostos junto às 

extremidades dos blocos. 

Ao nível da laje de fundo, paredes de contenção e laje do piso -1, opta-se pela não 

consideração de qualquer junta de dilatação, por um lado, para evitar a existência de 

pontos críticos que ponham em causa a estanqueidade da cave e por outro lado, para 

garantir uma melhor distribuição dos momentos associadas às forças horizontais 

transmitidas pelos núcleos de betão armado às fundações. 

A solução estrutural adotada para os pisos elevados é em geral composta por uma 

estrutura com lajes maciças fungiformes de betão armado, apoiadas diretamente numa 

malha regular de pilares com um afastamento de 7.50m em ambas as direções. Esta 

métrica é interrompida na zona dos núcleos de betão armado das escadas e elevadores. As 

lajes têm em geral uma espessura de 25cm, reforçada pontualmente na envolvente dos 

pilares com capitéis de planta quadrada, com 2.50m de lado e espessura variável entre 
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25cm (espessura da laje) e os 50 cm de altura máxima. Estes capitéis melhoram quer o 

comportamento da laje quer a sua resistência ao punçoamento. Para além dos capitéis está 

ainda prevista a execução de bandas maciças localizadas segundo o desenvolvimento do 

alinhamento dos pilares de fachada que para além de favorecerem o funcionamento das 

lajes perante as ações gravíticas, potencia ainda o funcionamento conjunto dos pilares de 

cada um destes alinhamentos, quando sujeitos às forças horizontais de origem sísmica. 

Esta solução apresenta uma rigidez considerável sem necessitar de uma espessura muito 

elevada e sem recorrer a vigas aparentes de altura significativa que retirariam a 

flexibilidade necessária para a instalação de todas as infraestruturas previstas nos tetos 

falsos. Para além disso, esta solução acomoda facilmente aberturas devido ao seu 

funcionamento bidimensional e constitui uma solução que possibilita uma elevada rapidez 

de execução. 

Esta laje apoia em pilares de betão armado dispostos segundo uma malha regular com 

7.5m de afastamento entre eixos em ambas as direções. Para minimizar as implicações das 

dimensões dos pilares no aproveitamento interior dos espaços está prevista a sua execução 

recorrendo a betão de alta resistência (C40/50) possibilitando assim a adoção de secções 

mais reduzidas. Pontualmente está ainda prevista a utilização de pilares mistos com perfis 

metálicos embebidos, nomeadamente nos apoios das vigas pré-esforçadas das consolas, 

nos pilares de apoio de vigas de transferência de cargas e em alguns pilares que 

apresentam esforços mais significativos. 

 

3.6.7.1 Corpo Central 

O Corpo Central do edifício tem 28m de largura e desenvolve-se ao longo de 

aproximadamente 200m apresentando 6 pisos elevados, r/chão e dois pisos em cave. 

Conforme referido anteriormente nesta memória, encontra-se subdividido em 3 blocos 

estruturalmente independentes.  

Acima do piso 2, está prevista a utilização de pilares quadrados com 0.50m de lado nos 

alinhamentos interiores e de pilares retangulares com 0.25m de lado embebidos nas 

paredes divisórias interiores dos espaços, no caso dos alinhamentos exteriores. 

Abaixo do piso 2, está prevista a utilização de pilares de betão armado, quadrados, com 

0.60m de lado. Nas zonas de suporte das consolas e em determinadas situações com 

esforços mais elevados optou-se pela utilização de pilares mistos com perfis metálicos 

embebidos, para evitar a consideração de pilares de dimensões bastante superiores que 

conduziriam a algumas dificuldades de integração arquitetónica. Nas situações em que os 
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pilares não se encontram dentro dos limites das paredes divisórias, opta-se pela utilização 

de pilares circulares com 0.70m de diâmetro. 

Junto a cada um dos topos do edifício está prevista uma consola com cerca de 15m de 

comprimento, ao nível da laje do piso 2, que suporta as cargas de todos os pisos superiores.  

A solução estrutural adotada para este elemento considera a utilização de 4 vigas pré-

esforçadas com 0.90m de lado e os cerca de 4.00m da altura entre pisos, dispostas segundo 

os 4 alinhamentos longitudinais do edifício. Estas vigas recebem os pilares situados sobre a 

zona em balanço, transmitindo as correspondentes cargas gravíticas para um sistema de 

encastramento que compreende o binário gerado pelos elementos verticais previstos no 

alinhamento do apoio e nos alinhamentos seguintes. A impossibilidade de num dos topos 

do edifício estender estas vigas mais para o interior, aumentando assim o braço, conduziu a 

esforços muito importantes, de compressão no alinhamento de apoio e de tração no 

alinhamento seguinte. Por isso, nestes alinhamentos está previsto o embebimento de perfis 

metálicos nos elementos verticais. 

Tirando partido destas vigas foi possível responder às necessidades Arquitetónicas de 

eliminação de alguns pilares na zona do átrio de entrada e auditório. 

Os espaços confinados por estas vigas estão reservados para instalação de equipamentos 

afetos ao sistema de ventilação e climatização do edifício. Foram devidamente avaliadas as 

implicações associadas à consideração dos negativos necessários para as infraestruturas 

das instalações técnicas tendo em conta as limitações existentes, quer ao nível de 

compatibilização com o traçado dos cabos de pré-esforço, quer no que respeita às elevadas 

tensões de corte existentes em particular nas secções mais próximas dos apoios. 

Os núcleos das caixas de escadas, são constituídos por paredes de betão armado com 

espessuras a variar entre os 0.40 e os 0.35m de espessura. As paredes das caixas de 

elevadores são também em betão armado com espessuras a variar entre os 0.30m de 

espessura. Estas paredes asseguram rigidez necessária para considerar o edifício como de 

nós fixos, bem como para assegurar a absorção das forças horizontais de natureza sísmica. 

A necessidade de criação de áreas amplas nas zonas de circulação que materializam o 

acesso aos vários serviços a partir do piso 0 conduziu à necessidade de eliminação de um 

conjunto de pilares obrigando à consideração de elementos complementares para 

assegurar a transferência das cargas dos pilares descontinuados. Estes elementos são em 

geral constituídos por vigas metálicas localizadas sob a laje do piso 2 ou por vigas parede 

localizadas ao nível do piso técnico (piso 2). 

O átrio da entrada principal do edifício tem pé-direito duplo sendo a estrutura composta 

por uma laje vigada de betão constituída por vigas com 0.20x1.25m afastadas de 1.25m e 
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laje de 0.20m. Esta estrutura vence um vão de pouco mais de 22m e apoia em paredes 

laterais de betão armado com 0.25m de espessura. Destaca-se o facto de estar a ser 

considerada a execução das letras “ÉVORA” sobre o pórtico da entrada principal em betão 

armado, tirando-se partido da sua contribuição para o aumento de rigidez desta viga 

parede. 

 

3.6.7.2 Corpos Laterais 

Os corpos laterais, perpendiculares ao anterior, desenvolvem-se segundo a Direcção Norte-

Sul, e têm entre 23 a 28m de largura e comprimentos bastante diversificados, variando 

entre os cerca de 35m no volume mais curto e pouco mais do que 100m no volume mais 

extenso. Apresentam piso 0, um piso elevado e cave ao nível do piso -1.  

A solução estrutural é similar á já descrita para o Corpo Central salientando-se apenas uma 

redução ligeira das dimensões e espessuras das secções dos elementos verticais devido aos 

menores esforços a que aqui estão sujeitos. 

Aplica-se a solução de lajes maciças de 0.25m e capiteis salientes com 2.50mx2.50m, já 

descrita anteriormente. Estas lajes apoiam em pilares com 0.45mx0.45m nos alinhamentos 

centrais e 0.25x0.80m nos alinhamentos laterais. Os núcleos das caixas de escadas têm 

0.30m de espessura. 

Nos topos dos edifícios estão em geral previstos um conjunto de pilares constituídos por 

lâminas pré-fabricadas com 0.20mx1.25m. Apesar de a existência destas laminas estar 

fundamentalmente relacionada com o conceito Arquitetónico do edifício optou-se pela sua 

utilização como elemento estrutural. Estas lâminas serão fabricadas com a armadura 

definida no âmbito do projeto de estruturas e serão solidarizadas monoliticamente quer às 

lajes, quer as fundações assegurando assim o comportamento admitido nos cálculos 

realizados. 

Na laje de cobertura para controlar as vibrações induzidas pelo funcionamento dos 

equipamentos à estrutura do edifício está prevista a execução de uma laje flutuante em 

betão armado com 0.10m de espessura apoiada sobre apoios resilientes. A betonagem da 

laje realiza-se sobre painéis de cofragem perdida em viroc. 

Nos topos dos edifícios dos sectores A.3 e C.2 está prevista a execução de uma varanda 

sobre as vias de circulação adjacentes, com uma consola com aproximadamente 6m de vão. 

Propõe-se para esta consola uma laje pré-esforçada com 0.40m de espessura. Nesta ultima 

secção, aproveitando o desnível do interior para o exterior considera-se uma viga sobre os 

alinhamentos dos pilares de apoio. Nas faces laterais do edifício opta-se por propor a 
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execução de vigas parede em betão armado com 0.20m de espessura que conferem à 

estrutura a rigidez e condições de deformação compatíveis com a aplicação dos painéis 

rígidos previstos para o revestimento das fachadas. 

Apesar de não estar prevista a sua ligação às fundações, as lâminas previstas desempenham 

um papel fundamental no controlo das vibrações da laje, pois permitem que para uma ação 

dinâmica num dos pisos sejam mobilizadas as massas das três lajes assegurando assim as 

condições de conforto compatíveis com o tipo de utilização da varanda. 

 

3.6.7.3 Estrutura da Cave 

Ao nível do piso -2 está prevista a execução de uma laje maciça de ensoleiramento, 

dimensionada para suportar os impulsos hidrostáticos e que em geral apresenta 0.40m de 

espessura. Na envolvente dos pilares a espessura é aumentada em função da altura 

necessária para cada uma das sapatas. Para assegurar a estanqueidade está prevista a 

colocação de uma membrana de impermeabilização (tela bentonítica) a colocar pelo 

exterior em toda a envolvente da laje de fundo e paredes. Complementarmente, sobre a 

laje está ainda prevista a colocação de uma camada de enchimento em brita compactada 

com cerca de 0.80m de espessura onde será instalada uma rede de drenos que assegurará 

a drenagem de eventuais infiltrações. Esta espessura de enchimento possibilita ainda a 

instalação das redes de drenagem e restantes infraestruturas enterradas sobre a laje de 

ensoleiramento não ponto assim em causa a sua estanqueidade. Sobre o enchimento será 

executado o pavimento térreo com 0.15m de espessura sobre o qual serão aplicados os 

revestimentos previstos no projeto de arquitetura. 
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Figura 3.8 – Pormenor Tipo da Laje de Fundo  

 

As paredes de contenção são em betão armado, em geral com 0.30m de espessura e serão 

construídas de forma tradicional considerando a escavação em taludes e aplicação de 

moldes em ambas as faces. A execução das fundações envolve a instalação de sistemas 

robustos de drenagem que assegurarão o rebaixamento do nível freático durante toda a 

fase construtiva. Complementarmente serão previstos, em fase construtiva, negativos 

pontuais na laje de fundo que permitirão a entrada da água para precaver danos na 

estrutura, por eventual falha do sistema de drenagem. Em fase definitiva as cargas 

gravíticas dos pisos superiores transmitidas pelos elementos verticais da estrutura 

asseguram em geral a estabilidade ao levantamento. No entanto, nas zonas em que não 

existem estes elementos verticais, caso dos pátios, ou em que a sua disposição obedece a 

afastamentos significativamente superiores aos da malha geral (7.5mx7.5m) a resistência 

ao levantamento terá que ser assegurada através da instalação da ancoragem da laje no 

maciço rochoso. No caso do edifício T, com apenas cobertura, as ações transmitidas pelos 

pilares não são suficientes para contrariar os impulsos da água pelo que nesta zona é 

também prevista a instalação de pregagens. 

Estas ancoragens serão realizadas por intermédio de pregagens definitivas em varão 

roscado seladas no maciço rochoso, com dupla proteção contra a corrosão e 

dimensionadas para diferentes cargas de serviço. 
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3.6.7.4 Edifício Técnico 

O edifício técnico encontra-se implantado a Poente do conjunto de edifícios, adjacente à 

rampa de acesso às cargas e descargas. Trata-se de um edifício enterrado, de apenas um 

piso, com cerca de 190m de comprimento e cerca de 33m de largura. A estrutura é 

constituída por paredes e pilares em betão armado dispostos também segundo uma malha 

regular de eixos afastados de 7.5m em ambas as direcções.  

Apesar de se ter procurado adaptar as cotas da laje da cobertura ao perfil proposto para o 

terreno verificam-se ainda assim zonas da laje com alturas de terras significativas, 

chegando a alturas totais de enchimento da ordem dos 4m, que condicionaram o 

dimensionamento das lajes e elementos verticais da estrutura. Para minimizar as 

consequências da consideração das cargas associadas a estes enchimentos no 

dimensionamento das zonas sobre as cargas e descargas, onde os vãos previstos são da 

ordem dos 15m, optou-se por subir a cota da laje nesta zona, reduzindo a altura total de 

enchimentos a cerca de 0.50m. desta forma é possível adoptar uma solução com capiteis 

circulares com 8m de diâmetro e cerca de 1.20m de altura média. A laje é maciça com 

0.40m de espessura.  

Esta laje é interrompida na zona do pátio inglês adjacente ao edifício, tirando-se nesta 

situação partido da viga parede que se desenvolve ao longo de todo o comprimento do 

pátio, com uma espessura de 0.75m e altura variável em função da cota do terreno previsto 

para o aterro do lado do tardoz.  

Para aligeiramento das cargas sobre a estrutura preconiza-se a realização de aterros leves 

em blocos de EPS. Sobre estes aterros considera-se uma altura de terra vegetal máxima de 

1.00m.  

As lajes das restantes zonas em são maciças de betão armado com 0.40m de espessura e 

com capiteis idênticos aos utilizados nos restantes edifícios com 0.80m de altura máxima e 

com área de implantação de 4.00mx4.00m. Estas lajes apoiam em pilares com 

0.45mx0.45m. 

 

3.6.7.5 Outros edifícios e estruturas 

Para além das estruturas dos edifícios atrás descritos salienta-se ainda a existência de 

outras estruturas de menores dimensões, o edifício da morgue e da casa mortuária, em que 

se insere o heliporto e as portarias. 

O edifício da morgue e capela mortuária apresenta uma planta semi-circular e desenvolve-

se em três pisos, dois dos quais enterrados. A estrutura é constituída por lajes de 0.25m e 
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0.35m de espessura apoiadas em paredes de betão armado, com 0.30m de espessura, 

circulares concêntricas de raios de 7.30m e 17.70m. Existe ainda uma rampa que dá acesso 

rodoviário ao piso -1 e uma galeria no piso -2 que permite a ligação ao edifício hospitalar. 

Os acessos enterrados materializam-se com paredes de contenção de 0.30m de espessura e 

lajes de 0.25m de espessura. 

O heliporto, em plataforma elevada, encontra-se localizado na cobertura da Casa 

Mortuária. A estrutura em consola é constituída por um “disco” de betão armado. Este 

“disco”, apoia sobre as paredes circulares da casa mortuária, vencendo o vão por meio de 

duas laje de 0.30m de espessura unidas por vigas radiais de inércia variável. 

Importa registar que a opção pela localização do Heliporto na cobertura do edifício previsto 

para a Morgue e Casa Mortuária não agrava necessariamente o custo do edifício, se 

admitirmos que a configuração e dimensão da cobertura não resultam das necessidades 

associadas à existência do Heliporto. Na verdade as cargas correspondentes ao helicóptero 

são pouco relevantes quando comparadas com as cargas do peso próprio da estrutura em 

questão. 

 

3.6.8 Infraestruturas 

Para descrição e enquadramento das atividades de construção deverá ser consultado em 

detalhe o Projeto de Execução (Peças Escritas e Desenhadas), composto pelos seguintes 

Volumes a serem solicitados à ARS Alentejo: 

• Apresentação Geral [AG] – Volume 01 

• Arquitetura / Construção Civil Não Estrutural [AQ] – Volume 02 

• Fundações e Estruturas [FE] – Volume 03 

• Instalações e Equipamentos de Águas e Esgotos [AE] – Volume 04 

• Instalações e Equipamentos Mecânicos [ME] – Volume 05 

o Centrais térmicas e zonas técnicas [CT] 

o Aquecimento, ventilação e ar condicionado [AVAC] 

o Serviço de alimentação [AL] 

o Serviço de lavandaria e tratamento de roupas [LA] 

o Gases medicinais e de aspiração [GM] 

o Gás combustível [GA] 
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o Ar comprimido industrial [AC] 

o Lavagem e esterilização [LE] 

o Instalações frigoríficas [IF] 

o Oficinas [OF] 

o Serviço de gestão de resíduos [SGR] 

o Armazém de Jardinagem [JA] 

o Redes de distribuição de outros fluidos [RDF] 

o Rede de transporte pneumático de amostras e colheitas 

• Instalações e Equipamentos Elétricos [EL] – Volume 06 

o Sistema robotizado 

• Gestão Técnica [GT] – Volume 07 

• Segurança Integrada [ST] – Volume 08 

• Equipamento [EQ] – Volume 09 

• Heliporto [HP] – Volume 10 

• Espaços Exteriores [EE] – Volume 11 

o Arquitetura Paisagista [PA] 

o Infra-estruturas rodoviárias, acessos e infra-estruturas gerais [IR] 

• Estudos Especiais [EP] – Volume 12 

o Acústica [AC] 

o Sinalética [SL] 

• Estudos Gerais [EG] – Volume 12 

o Plano de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição [IA] 

o Manutenção [MA] 

o Segurança e Saúde [SS] 

 

Seguidamente apresentamos de forma esquemática e sumária, o enquadramento das 

principais infraestruturas e componentes do projeto, excluindo os critérios de 

dimensionamento das diversas especialidades, a serem consultadas em detalhe no Projeto 

de Execução. 
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3.6.8.1 Escavação e Movimento de Terras - Volume 03 [FE] 

Após preparação da superfície, por decapagem dos solos orgânicos vegetais que existem no 

local, terá lugar a escavação geral para implantação dos edifícios.  

Tendo em atenção esta implantação no lote, a escavação para materialização das caves 

será efetuada generalizadamente por recurso a taludes provisórios de escavação. As 

inclinações dos taludes de escavação a adotar serão condicionadas pela profundidade da 

escavação a realizar, pelo grau de compacidade dos solos e graus de alteração do maciço 

rochoso e níveis freáticos existentes, de acordo com os resultados das prospeções 

mecânicas e geofísicas realizadas no terreno. Posteriormente, após execução da estrutura 

enterrada e execução das lajes que irão garantir o travamento das paredes de contenção 

periféricas, executadas por metodologia tradicional, as zonas em talude, no tardoz destas 

paredes, serão aterradas, com material granular, selecionado e devidamente compactado.  

Deste modo, sobre o horizonte granodioritico mais alterado, em regra mais superficial 

(solos residuais com comportamento terroso, em geral muito compacto), identificado com 

as siglas W5, W4-5 e W4, e caracterizado por velocidades sísmicas inferiores a 1500 ms-1, 

recomenda-se a escavação em taludes com a geometria de 1(V)/1.5(H).  

Nas zonas de transição, entre os solos superficiais, solos residuais do maciço rochoso e o 

maciço rochoso medianamente alterado a alterado (W3-4 a W3), caracterizados por 

velocidades sísmicas entre 1500 e 2500 ms-1, sugerem geometria entre 1(V)/1.5(H) e 

1(V)/1(H).  

Para as zonas de escavação que intersectam o maciço com comportamento rochoso franco, 

identificadas pela siglas W3, W3-2 e W2 e com fracturação espaçada (F3 a F2), 

caracterizadas genericamente por velocidades sísmicas superiores a 2500 ms-1, requerendo 

portanto técnicas de desmonte a fogo para a sua escavação, recomenda-se a utilização de 

taludes com 1.5(V)/1(H).  

Pese embora o pressuposto atrás definido opta-se pela uniformização das pendentes em 

1:1 (V:H), situação que é justificada pela modelação e análises de estabilidade efetuadas, 

até às alturas máximas esperadas para a escavação, em cada configuração de talude 

admitida. 

Independentemente da sua geometria, os taludes serão equipados com sistemas 

provisórios de drenagem superficial que providenciarão o desvio das águas de montante 

sobre as faces de corte, nomeadamente através da instalação de valas de crista e valas de 

banqueta a descarregar em locais onde não afetem o comportamento da plataforma de 
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terraplenagem. Nas zonas de cabeceira das linhas de água intersectadas pelas escavações 

serão também instaladas caleiras de descida. 

Nas zonas em que os taludes provisórios de escavação tenham a necessidade de vencer 

cotas com desníveis superiores a 7 m, serão executadas banquetas de transição com 2,50m 

de largura e com inclinação transversal em torno dos 4% no sentido do maciço. 

Em caso de períodos de chuva intensos e prolongados os taludes de escavação serão 

protegidos, nas zonas que intercetam o maciço superficial e residual, ou seja, na zona 

terrosa do maciço, com mantas plásticas, com o intuito de evitar a erosão e eventual 

colapso dos mesmos. 

Nas zonas de escavação em maciço rochoso, de modo a garantir a segurança dos trabalhos 

e trabalhadores que se encontram junto ao pé dos taludes, deverão ser instalados, caso a 

fracturação do maciço seja intensa e/ou desfavorável (com pendente para o interior da 

escavação), rede dupla/tripla torção em aço galvanizado, fixa com pregos curtos, com cerca 

de 1,50m de comprimentos, selados ao maciço, em intervalos que se situarão entre os 1,50 

e os 3,00m, dependendo da fracturação do maciço. 

Os trabalhos de escavação deverão ser acompanhados permanentemente por um técnico 

com formação e experiência em Geologia da Engenharia, ou equivalente, com pelo menos 5 

anos de experiência em Obras de escavação similares, que avaliará preliminarmente as 

condições das faces escavadas e antecipará as situações em que deverá ser ponderada a 

aplicação de proteção dos taludes e necessidade de revisão da inclinação dos taludes, para 

aprovação da Fiscalização e Projetistas. 

Ao nível dos taludes poderão vir a detetar-se fenómenos de exsurgências envolvendo 

materiais de permeabilidade contrastante ou estruturas de percolação preferencial 

(fraturas, filões, e zonas de transição das diferentes unidades em regra associadas a elevada 

deformação tectónica). A deteção destes fenómenos em fase de obra deverá motivar a 

instalação de sistemas provisórios de drenagem interna dos taludes, nomeadamente com 

recurso a esporões e/ou mascaras drenantes, em material granular de grande 

dimensão/enrocamento. 

Tendo em atenção aos níveis freáticos e produtividade expectável para os aquíferos, deverá 

ser garantida, durante a fase de escavação e execução da estrutura enterrada, a drenagem 

das plataformas de escavação, por recurso a bombagem para fora da área de influência da 

escavação. 

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 
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mecânicos correntes – lâmina e balde – podendo verificar-se pontualmente recurso a 

desmonte por explosivos para realizar o desmonte de afloramentos rochosos.  

No recurso a explosivos, para realizar o desmonte de afloramentos rochosos, o 

Adjudicatário da Empreitada deverá, tendo em conta os condicionantes inerentes à 

localização da Obra e características geométricas da escavação, obter as Licenças (emitidas 

pelas Entidades responsáveis para o efeito e cuja obtenção será da responsabilidade do 

Adjudicatário), atender à norma NP-2074 (1983) no que respeita a limites admissíveis para 

vibrações consoante o tipo de solo e de estruturas, ou outras imposições definidas pelas 

entidades licenciadoras e à aprovação da Fiscalização do Plano de Fogo contendo, entre 

outros, o tipo e quantidade de explosivos a usar, método e sequência de desmonte, 

controlo de vibrações, monitorização e normas de segurança a adotar. 

Segundo dados apurados e estimados em Projeto, as movimentações de terras para a 

concretização do Projeto são as seguintes:  

 Para implantação de infraestruturas rodoviárias – parque de estacionamento e via 

distribuição local interior: 

 Desmatação: 135.042m2; 

 Decapagem de terra vegetal: 67.521 m3; 

 Escavação total: 128.524 m3 

 Colocação em aterro de terras provenientes da escavação: 24.167 m3; 

 Colocação em vazadouro de terras sobrantes, provenientes da escavação: 

104.357 m3; 

 Pavimentação: 18.247 m2. 

 

 Para implantação dos edifícios: 

 Escavação para edifício = 287 136 m3; 

 Aterro compactado com solos de empréstimo no tardoz de elementos de 

contenção de terras: 58.775 m3; 

 Estabilização de taludes = 450.00 m2 

 

Com base nos elementos disponíveis nesta fase, estima-se que haverá excedente de 

material resultante das escavações. Tendo em conta a qualidade dos materiais resultantes 

das escavações, considera-se serem suficientes para suprimir as necessidades de terras 
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para os aterros a realizar para as rodovias, inclusive, para as camadas mais nobres dos 

aterros e caixas de pavimento. Com efeito, admite-se que haverá uma quantidade 

apreciável de terras sobrantes que deverá seguir para vazadouro.  

Para os aterros a realizar no tardoz de elementos de contenção, é previsto o recurso a solos 

de empréstimo. 

Para descrição completa e detalhada e do enquadramento das atividades de construção 

para a vertente das Escavações e Movimento de Terras, deverá ser consultado em detalhe 

o Projeto de Execução a ser solicitado à ARS Alentejo (Peças Escritas e Desenhadas), 

apresentado no Volume: 

• Fundações e Estruturas [FE] – Volume 03. 

 

Para a recolha de informação adicional, à sumariamente apresentada, recomendamos a 

consulta ao VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde 

consta a descrição pormenorizada dos elementos do Projeto de Execução do Volume 03 - 

Fundações e Estruturas [FE]. 

 

3.6.8.2 Abastecimento de Água - Volume 04 [AE] 

O abastecimento de água ao hospital será efetuado através do sistema público de 

distribuição de água, por intermédio de um ramal de ligação localizado junto ao 

arruamento de acesso ao piso-2 e junto à portaria secundária. 

Serão alimentados com água fria sanitária (AFS): 

• Instalações sanitárias (chuveiros, urinóis, lavatórios, bacias de retrete); 

• Salas de procedimentos médicos, gabinetes de consulta, salas de trabalhos de 

enfermagem e laboratórios; 

• Zonas de apoio ao hospital, nomeadamente: cozinha, cafetaria, copas, salas de 

sujos e despejos, salas de material de limpeza, casa dos lixos e todas as zonas 

similares, com pontos de água; 

• O enchimento dos depósitos de acumulação de água quente sanitária, o 

termoacumulador para produção de água quente na casa mortuária, a reserva de 

água para extinção de incêndio e a reserva de água para consumo, as áreas técnicas 

onde serão instalados futuramente os sistemas de tratamento de água Osmotizada, 

Desmineralizada, para o serviço de Hemodiálise e de Hidroterapia; 
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• As áreas técnicas das Instalações e Equipamentos Mecânicos. 

Encontra-se prevista a instalação de um reservatório de 300 m3 dividido em três células de 

100 m3 cada, que garantirá o abastecimento ao edifício. A capacidade do reservatório, 

localizado em área técnica no piso -2, foi calculada para um consumo diário de 600 litros 

por cama para um total de 500 camas. 

Para a alimentação pressurizada da rede de abastecimento de água do hospital, está 

prevista a instalação de dois grupos de pressão para a alimentação a todo o edifício. Cada 

grupo alimentará zonas distintas, diferenciando-se entre os pisos superiores (plantas 3 a 7) 

e inferiores (plantas -2 a 2), dividindo e equilibrando as redes em termos de altura 

manométrica e caudal. 

Para o controle do consumo de água de zonas do hospital que se prevêem poder vir a ser 

administradas por empresas externas serão colocados contadores tipo “flow-switch” que 

estarão conectados ao sistema de gestão. Nesta fase prevê-se a instalação destes 

contadores nas seguintes zonas: 

• Cozinha; 

• Lojas de Conveniência; 

• Farmácia; 

• Cafetaria; 

• Entidade Financeira; 

• Óptica; 

• Espaço de crianças. 

A produção de água quente sanitária engloba os seguintes elementos:  

• Instalação de captação de energia solar térmica (captadores, elementos do circuito 

primário, acumuladores solar, etc.);  

• O sistema de energia auxiliar;  

• A rede de distribuição e recirculação de água quente sanitária.  

A instalação de captação de energia solar térmica estará ligada em série com o sistema de 

energia auxiliar, de modo que a instalação de captação solar pré-aqueça a água da rede até 

ao nível térmico possível e o sistema auxiliar acabe de aquecer a água quente sanitária até 

à temperatura desejada, quando necessário. 
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Estes sistemas encontram-se especificados no projeto de instalações mecânicas (ME) – 

Volume 05, reportando-se o presente capítulo apenas à distribuição e recirculação da água 

quente sanitária e seus sistemas de controlo e desinfeção 

Serão alimentados com água quente sanitária: 

• Instalações sanitárias (lavatórios dos quartos de internamento, lava-mãos da ante-

câmara dos quartos de isolamento, chuveiros); 

• Salas de procedimentos médicos, gabinetes de consulta, salas de trabalhos de 

enfermagem e laboratórios (pios de lavagem; lava-mãos das salas de blocos 

operatórios e similares e tinas de desinfeção) 

• Zonas de apoio ao hospital, nomeadamente, cozinha, cafetaria, copas, salas de 

sujos e despejos, (pias lava-louça, máquinas de lavar arrastadeiras e equipamentos 

específicos a prever em projeto da especialidade). 

Os cálculos das necessidades energéticas para a produção de água quente sanitária foram 

realizados com base no consumo de água quente estimado.  

Os sistemas foram dimensionados para a utilização máxima do Hospital, equivalente a 500 

camas.  

A instalação será executada para o horizonte de projeto, 500 camas, permitindo com 

facilidade a adaptação entre a fase de arranque e a fase de funcionamento pleno.  

Este consumo foi calculado aplicando os valores de consumos unitários previstos para este 

tipo de edifício.  

• Hospital  

• Temperatura de referência: 60 º C.  

• Consumo diário tipificado na temperatura de referência: 55 l/ cama  

• Número de camas: 500 (funcionamento em pleno)  

• Temperatura de referência: 60ºC  

• Outros consumos (cozinha e cafetaria): 6140 l  

• Consumo total diário: 33.640 litros  

• Acumulação solar: 15.000 litros (3x5.000)  

• Fração solar mínima: 35%  

• Superfície solar mínima de captação: 226 m2.  
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Está previsto um sistema de tratamento anti-legionela, onde serão aplicadas as seguintes 

medidas na fase de execução das instalações:  

• Terá de ser garantida a total estanqueidade e a correta circulação da água, 

evitando pontos de acumulação e de estagnação;  

• Serão previstos pontos de purga suficientes para esvaziar completamente a 

instalação, dimensionados para permitir a eliminação completa dos sedimentos.  

• Serão previstos sistemas de filtragem segundo a norma UNE-EM 13443-1:2003.  

• Os equipamentos serão de fácil acesso para garantir a sua inspeção, limpeza, 

desinfeção e tomada de amostras.  

Os materiais previstos, em contacto com a água de consumo humano, são capazes de 

resistir a uma desinfeção mediante elevadas concentrações de cloro ou de outros 

desinfetantes ou por elevação de temperatura, evitando aqueles que favoreçam o 

crescimento microbiano e a formação de biocapa no interior das tubagens. 

A temperatura da água nas redes de água fria será a mais baixa possível procurando, onde 

as condições climatológicas o permitam, uma temperatura inferior a 20 ºC estando as 

respectivas tubagens suficientemente afastadas das de água quente (ou isolados 

termicamente). 

• Os depósitos serão tapados com uma cobertura impermeável e amovível que 

permita o acesso fácil ao seu interior; 

• A adição de cloro será garantida mediante a utilização de dosificadores automáticos 

com programadores; 

• A água armazenada nos acumuladores de água quente finais, isto é, imediatamente 

anterior ao seu consumo, terá uma temperatura homogénea evitando o 

arrefecimento de zonas da rede interior, variação que propicia a formação e 

proliferação da flora bacteriana; 

• Será previsto um sistema de válvulas de retenção, segundo a norma UNE-EM 1717, 

que evitará retornos de água por perda de pressão ou diminuição do caudal 

fornecido (e para evitar misturas de água de diferentes circuitos, qualidades ou 

usos); 

• A temperatura da água, no circuito de água quente, será mantida acima de 50 C 

no ponto mais afastado do circuito graças ao equilíbrio a garantir através da 

utilização da rede de retorno; 
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• A instalação permitirá que a água alcance uma temperatura de 70 C, nos períodos 

de entrada em funcionamento do sistema de tratamento. 

Ao nível da manutenção das instalações interiores de água fria e quente sanitária de 

consumo humano, devem ser garantidos processos de manutenção, limpeza e desinfeção. 

Na vistoria de uma instalação deverá ser comprovado o seu correto funcionamento e seu 

bom estado de conservação e limpeza. 

A vistoria geral ao funcionamento da instalação deverá ser realizará uma vez ao ano, 

reparando ou substituindo aqueles elementos defeituosos. 

Durante todo o tempo de funcionamento, as instalações deverão garantir o cumprimento 

de todos os parâmetros e critérios definidos e especificados na legislação em vigor, 

devendo sempre que necessário serem sujeitas a limpezas periódicas. 

a) Água quente sanitária: 

A vistoria ao estado de conservação e limpeza da instalação deverá ser realizada 

trimestralmente nos depósitos acumuladores, e mensalmente num número representativo, 

rotativo ao longo do ano, dos pontos terminais da rede interior (torneiras e duches), de 

modo a que no final do ano se tenham verificado todos os pontos terminais da instalação. 

Mensalmente deverá ser realizada uma purga de válvulas de drenagem das tubagens e 

semanalmente a purga do fundo dos acumuladores. Além disso, semanalmente deverão ser 

abertas as torneiras e duches de quartos ou instalações não utilizadas, deixando correr a 

água alguns minutos. 

O controlo da temperatura terá de ser realizada diariamente nos depósitos finais de 

acumulação, nos quais a temperatura não poderá ser inferior a 60 °C e mensalmente num 

número representativo de torneiras e duches (amostra rotativa), incluindo os mais 

próximos e os mais afastados dos acumuladores, não devendo ser inferior a 50 °C. No final 

do ano todos os pontos terminais da instalação devem ter sido verificados. 

Pelo menos anualmente deverá ser realizada uma análise por amostragem para 

despistagem de Legionella recolhidos em pontos representativos da instalação. Caso seja 

necessário deverão ser adoptadas medidas para garantir a qualidade da água da mesma. 

b) Água fria de consumo humano: 

A revisão do estado de conservação e limpeza da instalação deverá ser realizada 

trimestralmente nos depósitos e mensalmente num número representativo, rotativo ao 

longo do ano, dos pontos terminais da rede interior (torneiras e duches), de modo a que no 

final do ano se tenham verificado todos os pontos terminais da instalação. 
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A temperatura deverá ser medida mensalmente no depósito, de modo que se mantenha a 

mais baixa possível, procurando, onde as condições climatológicas o permitam, uma 

temperatura inferior a 20 ºC. 

Quando a água fria de consumo humano proceda de um depósito, comprovar-se-ão os 

níveis de cloro residual livre ou combinado num número representativo dos pontos 

terminais, e se não forem atingidos os níveis mínimos (0,2 mg/l) deverá ser instalada uma 

estação de cloração automática, de modo a dosear, sobre a recirculação do mesmo, um 

caudal de 20% do volume do depósito. 

Ao nível da limpeza e desinfeção, uma desinfeção não será efetiva se não for acompanhada 

de uma limpeza exaustiva. 

As instalações de água fria de consumo humano e de água quente sanitária deverão ser 

limpas e desinfetadas pelo menos uma vez ao ano, quando se inicia a instalação pela 

primeira vez, após uma paragem superior a um mês, após uma reparação ou modificação 

estrutural, quando uma vistoria geral assim o indique ou quando assim o determine a 

autoridade sanitária. 

Para a realização da limpeza e desinfeção deverão ser utilizados sistemas de tratamento e 

produtos aptos para a água de consumo humano. 

a) Água quente sanitária: 

– No caso da desinfeção química com cloro, o procedimento a seguir será o 

seguinte: 

• Clorar o depósito com 20-30 mg/l de cloro residual livre, a uma 

temperatura não superior a 30 ºC e um ph de 7-8, fazendo chegar em 

todos os pontos terminais da rede 1-2 mg/l e manter durante 3 ou 2 

horas respectivamente. Como alternativa, poderão ser utilizados 4-5 

mg/l no depósito durante 12 horas. 

• Neutralizar a quantidade de cloro residual livre e esvaziar. 

• Limpar a fundo as paredes dos depósitos, eliminando incrustações e 

realizando os concertos necessários e lavando com água limpa. 

• Voltar a encher com água e restabelecer as condições de uso normais. 

Se for necessária a recloração, esta deverá ser realizada por meio de 

dosificadores automáticos. 

– No caso de desinfeção térmica, o procedimento a seguir será o seguinte: 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 58 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

• Esvaziar o sistema e, se necessário, limpar a fundo as paredes dos 

depósitos acumuladores, realizando os concertos necessários lavando 

com água limpa. 

• Encher o depósito acumulador e elevar a temperatura da água até 70 º 

C e manter pelo menos 2 horas. Posteriormente abrir por sectores 

todas as torneiras e duches, durante 5 minutos, de forma sequencial. 

• Confirmar a temperatura para que em todos os pontos terminais da 

rede se alcance uma temperatura de 60 º C. 

• Esvaziar o depósito acumulador voltando-o a encher para o seu 

funcionamento habitual. 

b) Água fria de consumo humano: 

O procedimento para a desinfeção química com cloro dos depósitos será o descrito para o 

sistema de água quente sanitária. Finalmente, proceder-se-á à normalização das condições 

de qualidade da água, enchendo novamente a instalação e, utilizando o cloro como 

desinfetante, acrescentar-se-á para seu funcionamento habitual (0,2-1 mg/l de cloro 

residual livre). 

Se for necessária a recloração, esta deverá ser feita por meio de dosificadores automáticos. 

c) Elementos desmontáveis: 

• Os elementos desmontáveis, como torneiras e duches, deverão ser 

limpos a fundo com os meios adequados que permitam a eliminação de 

incrustações e aderências devendo ainda ser submersos numa solução 

que contenha 20 mg/l de cloro residual livre, durante 30 minutos, 

lavando posteriormente com água fria. Nos casos em que os elementos 

a desinfetar não puderem ser tratados com cloro, deverá ser utilizado 

outro desinfetante próprio para o material em questão. 

• Os elementos difíceis de desmontar ou de submersão difícil deverão ser 

cobertos com um pano limpo impregnado na mesma solução durante o 

mesmo tempo. 

Em caso de presença de Legionella deverá ser realizada uma desinfeção de fundo a toda a 

rede, incluindo o sistema de distribuição de água quente sanitária, seguindo o seguinte 

procedimento, no caso de uma desinfeção com cloro: 

• Clorar com 15 mg/l de cloro residual livre, mantendo a água abaixo de 30 °C e a um 

ph de 7-8, e manter durante 4 horas (alternativamente poderão ser utilizadas 
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quantidades de 20 ou 30 mg/l de cloro residual livre, durante 3 ou 2 horas, 

respetivamente). 

• Neutralizar, esvaziar, limpar a fundo os depósitos, reparar as partes danificadas, 

lavar e encher com água limpa. 

• – Reclorar com 4-5 mg/l de cloro residual livre e manter durante 12 horas. Esta 

cloração deveria fazer-se em sequência, isto é, distribuindo o desinfetante de 

maneira ordenada desde o princípio até o final da rede. Abrir por sectores todas as 

torneiras e duches, durante 5 minutos, de forma sequencial, comprovando nos 

pontos terminais da rede a existência de 1-2 mg/l. 

A limpeza e desinfeção de todas as partes desmontáveis e difíceis de desmontar deverão 

ser realizadas como o estabelecido. 

É necessário renovar todos os elementos da rede nos quais se observe alguma anomalia, 

especialmente aqueles que estejam afetados pela corrosão ou com incrustação. 

O procedimento a seguir no caso da desinfeção térmica será o seguinte: 

• Esvaziar o sistema, e se necessário, limpar a fundo as paredes dos depósitos 

acumuladores, realizando os concertos necessários lavando por fim com água 

limpa. 

• Elevar a temperatura da água quente a 70 ºC ou mais no acumulador durante pelo 

menos 4 horas. Posteriormente, abrir por sectores todas as torneiras e duches 

durante dez minutos de forma sequencial, comprovando a temperatura para que 

em todos os pontos terminais da rede se alcancem 60 ºC. 

Independentemente do procedimento de desinfeção seguido, o tratamento deverá 

continuar durante três meses de modo que, nos pontos terminais da rede, se detete 1-2 

mg/l de cloro residual livre para a água fria e que a temperatura de serviço nesses pontos 

para a água quente sanitária se situe entre 55 e 60 º C. 

Estes e outros procedimentos deverão ficar registados no livro de registos da manutenção, 

com todos os seus dados úteis. 

 

3.6.8.3 Extinção de Incêndio - Volume 04 [AE] 

O complexo hospitalar encontra-se classificado como pertencendo a um edifício da 4ª 

categoria de risco, protegido por uma rede exterior de marcos de incêndio alimentados 

diretamente pela rede pública, e por uma rede húmida interior de alimentação a bocas-de-
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incêndio do tipo carretel e do tipo teatro, apoiadas numa reserva de incêndio localizada no 

piso-2. 

Foi prevista a instalação de hidrantes exteriores, junto às entradas do hospital e em todo o 

seu perímetro, de modo a cobrir todas as saídas de caminhos de evacuação. 

Os hidrantes são alimentados pelo anel de distribuição de água, privativo do complexo, e 

localizados para que as viaturas dos bombeiros possam estacionar a menos de 5 m dos 

mesmos. 

A água que abastece os sistemas de extinção de incêndio localizados no interior do edifício, 

rede de incêndio armada (RIA), equipada com meios de 1ª e 2ª intervenção, terá origem 

num reservatório previsto para este fim, localizado no piso -2, o qual terá capacidade 

correspondente ao funcionamento simultâneo dos sistemas referidos, ponderando os 

equipamentos que probabilisticamente poderão funcionar em simultâneo. 

O reservatório, constituído por duas células, será abastecido diretamente da rede de 

distribuição exterior, sendo a água proveniente, nesta fase, exclusivamente da rede pública. 

Está prevista a instalação de um grupo de bombagem, segundo as normas CEPREVEN, 

incluindo: 

• Três electrobombas principais ativas, com arranque automático e paragem manual; 

• Uma electrobomba auxiliar, com arranque e paragem automática, que mantém o 

circuito com a pressão predefinida, suprimindo eventuais descompressões, 

aquando da ocorrência de pequenas fugas na rede e evitando que, neste caso, 

entrem em serviço as electrobombas principais de maior potência. 

O grupo de bombagem destina-se a fornecer à instalação, as condições ideais de pressão e 

caudal necessários para os débitos previstos, de acordo com o tipo de utilização e categoria 

considerados. 

Prevê-se que a plataforma do Heliporto esteja equipada com sistema de proteção 

automática contra risco de incêndio de acordo com o que é habitualmente previsto neste 

tipo de instalações. 

Prevê-se a instalação de uma unidade compacta de indução automática balanceada de 

espumífero, instalada em área técnica situada no piso inferior do edifício da Morgue, com 

acesso direto para o exterior do edifício através da rampa de acesso existente. 

Este sistema consiste na instalação ao nível da plataforma de dois monitores automáticos 

hidro-actuados com agulhetas do tipo “master streamers” cujo débito da mistura de água / 

espuma será de 2500 a 3000 l/min. 
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Estes monitores serão alimentados com água pressurizada a partir do grupo de incêndio do 

complexo hospitalar localizado no piso -2, e com espuma cuja mistura está a cargo de uma 

central compacta constituída por um depósito de espumífero, válvula de alívio de pressão e 

válvula de dilúvio situada no piso inferior do edifício da Morgue. O sistema será ainda 

instalado com by-pass ao grupo de injeção de espuma, de forma a possibilitar a 

alimentação aos monitores de água limpa. 

O depósito de água que abastece o sistema de extinção de incêndio está localizado no piso 

–2 e serve igualmente o edifício do Hospital. Este reservatório tem uma capacidade máxima 

de 135m3. Supondo a alimentação continua ao sistema de extinção do heliporto durante 20 

minutos, valor superior ao preconizado pela legislação em vigor (10min), o consumo de 

água será de 60m3 (3000L/minx20min). 

A jusante da reserva será instalada uma central de bombagem calculada para alimentar 

ambos os sistemas existentes, embora sem simultaneidade. 

Prevê-se a instalação de uma reserva de incêndio de 135m3 constituída por duas células de 

67.5 m3 localizadas a nível do piso-2, em área técnica comum á reserva de água para 

consumo. 

O depósito de acumulação e reserva de água contra incêndio permanecerá sempre cheio, e 

será composto pelos seguintes elementos: válvula de bóia, electroválvula, descarga de 

superfície, entrada de homem para limpeza, jogo de níveis e alarme por nível mínimo e por 

excesso de água, com nível de proteção para evitar o funcionamento das bombas do grupo 

de pressão sem água acumulada. 

Prevê-se igualmente a instalação de sistema para o tratamento de água dos depósitos de 

acumulação, com o objetivo de manter as medidas higiénico-sanitárias mínimas necessárias 

para evitar a proliferação da legionella. 

À semelhança do sistema de tratamento previsto para os depósitos de abastecimento de 

água para consumo, a instalação aqui proposta baseia-se numa dosagem de cloro criando 

um circuito de recirculação para filtrar a água armazenada. A bomba doseadora arrancará 

segundo a programação correspondente. 

O sistema incluirá uma bomba de recirculação, com um caudal tal que permita recircular o 

volume total num máximo de 4 horas, filtro de areia com válvula seletora de manutenção, 

sensor de falta de água e comando sobre bomba doseadora, bomba doseadora e depósito 

de armazenamento de cloros com nível elétrico de mínimo e quadro elétrico para manobra 

e interconexão de todos os elementos. 
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3.6.8.4 Rede de Rega - Volume 04 [AE] 

As condições climáticas, a topografia do terreno, a estabilidade das plantas, um 

desenvolvimento equilibrado de acordo com a fisiologia de cada espécie, uma manutenção 

expedita e rentabilizada, são fatores que justificam a necessidade da instalação de um 

sistema de rega automática.  

Respeitando os fatores climatológicos, a correta dotação e frequência de regas permite um 

rápido desenvolvimento das espécies acelerando a consolidação dos espaços verdes e 

baixando os custos de manutenção.  

Como atrás referido, só será instalado um sistema de rega automática nas áreas próximas 

do hospital e das vias de circulação. Na restante área serão instaladas bocas de rega para 

eventuais regas de instalação e de manutenção das plantas.  

O sistema de rega será constituído por a rede primária de adução que alimentará a rede 

secundária de distribuição correspondente a cada sector, unidades de rega, válvulas 

electromagnéticas e sistema de programação eletrónico.  

A tubagem de rega será de polietileno de alta densidade, com acessórios do mesmo 

material, o diâmetro da tubagem a utilizar variará de acordo com o caudal a transportar.  

Para a rega do prado serão utilizados aspersores, selecionados consoante a pluviometria 

necessária e o alcance pretendido.  

A rega gota a gota será utilizada nos pátios do edifício.  

As árvores das caldeiras e dos canteiros serão regadas por dispositivos de rega radicular 

que asseguram a rega e também o arejamento da árvore.  

As electroválvulas e o programador serão responsáveis pelo controlo dos tempos de rega, 

em função do caudal debitado por cada sector de rega e as necessidades específicas das 

plantas em causa. 

O sistema de programação será eletrónico composto por o programador, cabo elétrico e 

descodificadores. O comando das electroválvulas, abertura e fecho, será efetuado por um 

impulso emitido pelo programador, identificado pelo descodificador que estimulará as 

referidas electroválvulas. 

A reserva, com uma capacidade total de 500 m3, foi dimensionada permitindo o 

aproveitamento das águas pluviais recolhidas nas coberturas do edifício. Além disso, prevê-

se a alimentação através de furo de captação local, que se prevê executar na proximidade 

do reservatório. 
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Figura 3.9 – Pormenor do furo (captação) local  

 

Deste modo, o enchimento do reservatório será feito por intermédio de: 

• Rede de aproveitamento de águas pluviais; 

• Rede de abastecimento proveniente de captação local a executar, 

• Rede de abastecimento pública. 

O jogo de níveis de entrada em funcionamento de cada uma destas redes foi pensado de 

forma a dar prioridade de encaixe ao aproveitamento de águas pluviais. Assim, sempre que 

haja precipitação nas coberturas, o efluente será encaminhado para o reservatório. Se este 

estiver cheio, através da descarga de superfície, o caudal será encaminhado para a rede de 

drenagem exterior. Quando o aproveitamento de águas pluviais se mostrar insuficiente 

para abastecer o reservatório, é acionada a rede da captação local. A rede de 

abastecimento pública só entrará em funcionamento quando nem o aproveitamento de 

águas pluviais nem a captação local forem suficientes para garantir o consumo da rede de 

rega. 

Será instalado um contador na rede de rega, para monitorização dos consumos de água. 

Da área técnica localizada no piso -2, sairão as várias redes de rega dedicadas a cada sector 

de alimentação, havendo redes que se prolongarão pelo interior do edifício alimentando as 

zonas ajardinadas previstas. 
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3.6.8.5 Águas Residuais Domésticas - Volume 04 [AE] 

A rede geral de drenagem de águas residuais encontra-se prevista de forma a garantir a 

drenagem gravítica do maior número possível de pisos do edifício hospitalar.  

O complexo do hospital encontra-se com drenagem gravítica garantida para ambas as 

portarias previstas (principal e secundária), para o piso 0 da casa Mortuária, para a 

totalidade do piso 1 e superiores e para parte do piso 0 (edifício D2, D1, E1 e E2).  

Os restantes pisos (piso 0 exceto os locais referidos anteriormente, piso-1 e piso-2) serão 

drenados com recurso a sistema de bombagem próprios.  

A rede da cozinha, proveniente dos aparelhos com produção de águas gordurosas, será 

independente até ao separador de gorduras, existente junto ao cais de descarga permitindo 

a sua manutenção. Após este equipamento, a rede desenvolver-se-á até ao poço de 

bombagem respetivo. 

O sistema adotado para evacuação dos esgotos no interior dos edifícios é do tipo misto, ou 

seja, separativo para tubos de queda nos pisos de internamento, passando a unitário nas 

redes suspensas. O sistema unitário consiste na utilização do mesmo tubo de queda, que 

recebe tanto os esgotos das bacias de retrete como os esgotos finos provenientes das 

caixas de passagem, para onde são conduzidos os restantes aparelhos de utilização. O 

sistema separativo considera tubos de queda diferentes, para a drenagem de águas negras 

(bacias de retrete) e águas cinzentas. 

Nas torres de internamento, pisos 6, 5, 4, 3 e 2 toda a rede proveniente de cada um dos 

quartos, caixas de pavimento e bacias de retrete, serão ligados a tubos de queda distintos. 

Em todas as situações prevê-se que as execuções das ligações das caixas de passagem e dos 

outros dispositivos sejam realizadas no piso imediatamente inferior, permitindo obter uma 

instalação totalmente acessível. 

No piso 2 existe um coletor suspenso que recebe os tubos de queda dos pisos superiores e 

encaminha o esgoto para tubos de queda por núcleo, até às redes dos pisos inferiores. 

Todos estes troços estão devidamente ventilados, através da instalação de redes de 

ventilação secundária. 

Na drenagem dos restantes pisos, todos os equipamentos serão ligados ao nível do teto do 

piso inferior num coletor principal suspenso que encaminhará o caudal recolhido para a 

rede geral exterior, caso a cota permita essa ligação, ou para o piso -2 onde se desenvolve 

uma rede enterrada com apoio de quatro poços de bombagem. Estes elevam o caudal 

recolhido à cota que permita fazer a ligação à rede geral exterior. 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 65 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

Foram previstas caleiras metálicas tipo tabuleiro, para instalação nos tetos a uma cota 

inferior às redes de drenagem, no sentido de minimizar os riscos de dano aos aparelhos e 

equipamentos médicos existentes nesses locais específicos. 

Os locais considerados foram: 

• Angiografia; 

• Tomografica Axial; 

• Radiografia; 

• Câmara Gama. 

Todos os esgotos são assim conduzidos graviticamente, através de redes enterradas ou 

suspensas, até à rede geral exterior ou até à rede enterrada do piso -2, e desta até à rede 

geral exterior com recurso a grupos de bombagem. 

Nesta configuração, o controlo das pressões é assegurado: 

• Na rede enterrada, com a ventilação dos inícios de rede; 

• Nos tubos de queda, com quedas superiores ou iguais a 3,00 m, unicamente 

através da ventilação primária com recurso ao prolongamento dos mesmos à 

cobertura ou no mínimo, em 0,50 m para instalação de válvula de admissão de ar; 

• Nos coletores prediais, pela ventilação natural dos inícios de rede e ao longo da sua 

extensão. 

Pontualmente são utilizadas válvulas de admissão de ar (VA). Estas são dispositivos que 

permitem a entrada de ar nas canalizações, evitando as sub-pressões, mas que impedem a 

saída do mesmo, isto é, a saída de odores. Asseguram a ventilação dispensando assim a 

instalação de circuitos de ventilação secundária. 

As válvulas de admissão de ar têm conhecido uma assinalável generalização nas últimas 

décadas, o que justifica a atenção que lhes é prestada, por exemplo, pela EN 12056-2, bem 

como a publicação de uma Norma Europeia específica (EN 12380). 

Todos os dispositivos de utilização serão sifonados, quer incorporados nos aparelhos 

(sanitas e vidoirs), quer mediante sifões tipo garrafa (lavatórios e tinas) ou de pavimento 

(banheiras, duches, etc.). 

As tubagens serão tanto quanto possível rectilíneas, para minimizar o risco de ocorrência 

de entupimentos e, no caso de se verificarem anomalias, se proceder mais fácil e 

eficientemente à sua desobstrução. Note-se que, todo o sistema descrito se baseará no 
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princípio dos traços varejáveis, que permite a desobstrução direta em caso de 

entupimento. 

Todas as redes de drenagem de águas residuais provenientes do hospital serão lançadas 

diretamente na rede pública, não havendo a instalação de ETAR para tratamento do 

afluente. De facto, esta opção foi assumida estando aprovada pelo Dono de obra. A decisão 

foi reforçada pela tomada de conhecimento que unidades hospitalares semelhantes, já em 

funcionamento, se encontram a desativar as respetivas ETAR devido ao excessivo consumo 

de recursos, quer financeiros quer de manutenção para que laborem dentro dos 

parâmetros necessários. Para além deste ponto, foram pedidas análises dos esgotos 

provenientes de um hospital em funcionamento, chegando-se à conclusão que a sua 

composição não difere da classificação existente para a definição de esgoto doméstico. 

Assim, com as devidas exceções, a rede de drenagem de águas residuais do hospital será 

entregue diretamente na rede pública nas condições já descritas. 

As exceções serão as redes de drenagem de águas residuais gordurosas provenientes da 

cozinha e bar, que passarão por separadores de gorduras, as águas residuais radioactivas, 

que serão encaminhadas para tanques de decaimento próprios e as águas pluviais do cais 

de descarga e heliporto que serão encaminhadas para separadores de hidrocarbonetos. 

Relativamente ao caudal produzido pela casa mortuária em comparação com a produção 

total do Hospital este revela-se reduzido, levando a que na fase anterior de projeto tivesse 

sido assumido que a sua concentração de esgoto potencialmente contaminado é diminuta 

e, pelo exposto, de valores inferiores ao legislado, pelo que a instalação de sistema de 

tratamento neste local poderá ser dispensada. 

3.6.8.5.1 Locais com produção de águas residuais com necessidades de tratamento 

• Separadores de gorduras e féculas  

Para o pré-tratamento dos efluentes gordurosos, prevê-se a implementação de 

separadores de gorduras:  

o No caso da cafetaria do edifício hospitalar, considera-se suficiente a 

instalação de um separador de gorduras de bancada.  

o Na cozinha, dada a sua dimensão e uma vez que existe máquina de 

descascar batatas, é necessário instalar um separador de gorduras e féculas 

enterrado. 

• Sistema de retenção de gessos 
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A retenção será feita nas próprias tinas de gessos, com recurso ao cesto de recolha 

incorporado que, regularmente, deve ser esvaziado. 

• Câmaras de arrefecimento 

Para reduzir a temperatura dos efluentes gerados nas autoclaves, prevê-se a instalação de 

câmaras com volume adequado para reter este esgoto, de forma a arrefecê-lo. 

• Sistema de decaimento de radioatividade de efluentes da medicina nuclear 

Os utentes do serviço ambulatório da Medicina Nuclear são sujeitos a tratamentos médicos 

que recorrem a substâncias radioativas. Antes de abandonarem o serviço, estes utentes são 

obrigados a utilizar as bacias de retrete das instalações sanitárias exclusivas da Medicina 

Nuclear, de forma a eliminarem parte das substâncias radioativas (que são rejeitadas pelo 

organismo através da urina). Por isso, os esgotos resultantes destas instalações não podem 

ser diretamente conduzidos para a rede geral de drenagem de águas residuais, tendo de ser 

mantidos durante um determinado período de tempo em tanques de armazenamento 

especiais para sofrerem um decaimento dos seus níveis de radioatividade. 

As bacias de retrete destes compartimentos são constituídas por um mecanismo duplo, 

automático, que permite fazer a separação do esgoto sólido do líquido. Assim, uma vez que 

apenas o líquido terá de ser alvo de tratamento específico, cada compartimento estará 

servido por duas redes distintas de drenagem de águas residuais. Uma de ligação á rede 

normal de drenagem, e outra que encaminhará o esgoto ao sistema de tratamento 

(tanques de decaimento). 

A chegada de líquidos radioativos aos equipamentos é feita em rede suspensa até ao 

compartimento onde estão os tanques de decaimento, uma vez que as instalações 

sanitárias afetas à Medicina Nuclear se localizam no piso imediatamente acima. Depois, a 

descarga do esgoto clarificado e com níveis reduzidos de radioatividades é feita para a rede 

enterrada existente no piso -2. 
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Figura 3.10 – Fluxograma do funcionamento do sistema de decaimento de radioactividade de águas residuais 

contaminadas provenientes do serviço ambulatório da medicina nuclear  

 

De acordo com o fluxograma apresentado, o sistema inclui os seguintes órgãos e 

equipamentos: 

• Tanques Imhoff: Têm como função o tratamento das águas residuais radioactivas, 

fazendo a separação da parte sólida e a biodegradação anaeróbica. Os esgotos 

radioactivos são distribuídos entre os dois tanques Imhoff através de uma válvula 

de três vias. Há um sinal no painel de controlo que indica ao operador quando um 

dos tanques está cheio e o operador regula a válvula de forma a conduzir o caudal 

para o outro. 
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• Sistema de distribuição do efluente clarificado: Este sistema recolhe o esgoto 

clarificado dos tanques Imhoff e envia-o para os tanques de decaimento, de acordo 

com uma sequência pré-estabelecida. Quando um tanque de decaimento está 

cheio, o sistema de distribuição identifica automaticamente o tanque 

imediatamente a seguir disponível e passa a conduzir o líquido para esse mesmo. 

Com este método, os tanques enchem “em paralelo”, de uma forma repetitiva, 

para evitar decantações desnecessárias entre os tanques e limitar a circulação do 

esgoto radioativo, seguindo a regra do “caminho mais curto”. 

• Tanques de armazenamento e decaimento de radioatividade: Neste conjunto de 

tanques em polietileno recolhem-se os esgotos clarificados e processa-se o 

decaimento da radioatividade. 

• Poço de retenção de fugas e excedentes: Esta unidade recolhe o efluente 

excedente ou que possa vazar dos tanques de decaimento ou dos Imhoffs (por 

exemplo, por avaria de um componente ou por um mau funcionamento das sondas 

de nível dos tanques) e envia-o para o sistema distribuidor, através de um sistema 

elevatório. 

• Sistema de amostragem automática: Este sistema é composto por uma série de 

válvulas de ação pneumática e uma bomba para fazer a recolha de amostras da 

água residual de todos os tanques de decaimento. A partir do momento em que é 

dada a indicação, no painel de controlo, de que deve ser recolhida uma amostra de 

um certo tanque, é feita uma lavagem do circuito de amostragem com água limpa 

(com um manómetro regulador da pressão e uma válvula anti-retorno na rede de 

abastecimento de água). O líquido da amostragem é depositado num gobelé 

equipado com ligações especiais a válvulas anti-retorno, que permitem a sua 

reposição em condições seguras. 

• Sistema de descarga e elevação do efluente: Depois de medida a radioatividade 

presente na amostra, se os níveis da mesma forem abaixo dos valores pré-

estabelecidos o tanque analisado pode ser esvaziado (dando-se o comando no 

painel de controlo). A descarga é feita através da bomba pneumática que existe e o 

esgoto (agora com baixos níveis de radioatividade) flui grafiticamente para a rede 

geral de drenagem. 

• Sistema de controlo: O controlo do sistema é efetuado através de um controlador 

programável (PLC), que gere as funções do sistema automaticamente e torna 

possível verificar as condições de funcionamento das várias partes (bombas, 

válvulas, etc.) à distância e de um modo muito simples e seguro, evitando a 
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necessidade de relés e temporizadores. A gestão do programador pode ser 

ajustada sem necessidade de alterar o quadro elétrico. 

• Fornecimento de energia pneumática: O controlo do sistema é efetuado através de 

um controlador programável (PLC), que gere as funções do sistema 

automaticamente e torna possível verificar as condições de funcionamento das 

várias partes (bombas, válvulas, etc.) à distância e de um modo muito simples e 

seguro, evitando a necessidade de relés ou temporizadores. 

• Controlo remoto computorizado do painel de controlo: O sistema pode ser 

controlado e gerido remotamente a partir de um computador pessoal (PC) por 

interface com o painel de controlo. Uma página sinóptica instalada no PC reproduz 

esquematicamente o processo e permite monitorizar o seu funcionamento. Leva-se 

a cabo, com relativa facilidade, a gestão do equipamento em si, sendo possível 

detetar rapidamente alarmes que tenham disparado, desligar quaisquer 

equipamentos que estejam a dar problemas, aceder a registos de gestão dos 

equipamentos. 

Conforme já referido, estes sistemas não se encontram previsto de instalar na presente 

empreitada, devendo ser alvo de detalhe em fase de concurso a designar pelo Dono de 

Obra. 

 

3.6.8.6 Águas Pluviais - Volume 04 [AE] 

A rede de drenagem de águas pluviais compreende:  

o A drenagem das coberturas e pátios interiores;  

o Descargas dos reservatórios, pavimentos de estacionamento, rampas de acesso;  

o Recolha de águas infiltradas através da laje térrea e muros de suporte e paredes de 

contenção, associados a sistemas elevatórios.  

As características da urbanização e a localização do edifício em relação às cotas de nível de 

todo o conjunto envolvente, tendo especialmente em consideração o local previsto para a 

instalação do reservatório de rega, permite que o escoamento seja do tipo gravítico 

(tradicional e/ou sifónico) em todo o complexo, à exceção da drenagem do piso-2, onde 

terá de ser considerada uma drenagem com recurso a sistema pressurizados. 

Todas as redes provenientes da cobertura serão encaminhadas para uma rede enterrada 

exterior que garantirá o abastecimento do reservatório para rega, previsto no exterior. 
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Quando se verificar o enchimento total da reserva, o caudal recolhido será encaminhado 

graviticamente para a rede geral exterior de drenagem de águas pluviais. 

o Sistema sifónico para drenagem das coberturas 

Uma vez que, do ponto de vista arquitetónico, a instalação de tubagens de queda pelo 

exterior do edifício não tem qualquer viabilidade, e face às áreas envolvidas de cobertura, a 

solução de drenagem deverá conduzir as recolhas das coberturas para o interior do edifício. 

Neste caso o sistema sifónico apresenta vantagens significativas quando comparado com o 

sistema gravítico, nomeadamente ao nível da flexibilidade dos traçados e ao nível dos seus 

atravancamentos. 

Assim sendo, a rede pluvial proposta para a recolha das coberturas será através de um 

sistema sifónico. Com este sistema é possível resolver de uma forma eficaz a drenagem de 

grandes áreas recorrendo a tubagens de calibre reduzido e sem pendente, possibilitando 

um melhor enquadramento com a arquitetura. 

A instalação concebida para o escoamento suspenso de águas pluviais, consiste num 

sistema sifónico de tubagem cheia para drenagem de telhados, calculado em função das 

superfícies a serem recolhidas e da pluviometria da zona. Através dos ralos desta instalação 

é possível obter um enchimento integral das tubagens de escoamento, provocando uma 

auto-aspiração que gera a depressão necessária para o funcionamento da instalação sub-

pressão. 

Os critérios gerais para o funcionamento deste tipo de instalações são, principalmente: 

ralos concebidos especialmente para este sistema, tubagens de polietileno de alta 

densidade (HDPE), com uniões soldadas capazes de suportar velocidades e pressões de 

trabalho entre 400 e 800 mbar e um sistema de fixação especial, capaz de absorver os 

movimentos de dilatação, peso e vibrações requeridos. 

Optou-se por este sistema, principalmente, por ser uma solução que permite reduzir o 

número de condutas de descida, simplificando, deste modo, a recolha horizontal e as 

ligações com os coletores principais. 

Outra das vantagens deste sistema é a redução do diâmetro das tubagens e a instalação 

horizontal (sem declives), evitando os atravancamentos habituais de uma rede 

convencional, que poderiam ser excessivos devido à dimensão do edifício. 

Foram previstas várias linhas de escoamento. Nestas linhas serão ligados os ralos 

localizados em cada uma das coberturas existentes nos diferentes níveis do edifício, através 

de canalizações horizontais no teto do piso imediatamente inferior. 
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As linhas de drenagem sifónica deste sistema serão conduzidas verticalmente pelas 

courettes das instalações. A maior parte destas redes serão encaminhadas para a reserva 

de rega, podendo haver pequenas redes que, por limitações várias, tenham de ser 

encaminhadas para outros locais. 

Está previsto que a maior parte do percurso das linhas seja feito por zonas acessíveis 

(corredores de circulação em tectos), para facilitar a montagem, acesso e manutenção da 

instalação. 

o Sistemas de drenagem gravíticos 

As palas de sombreamento, assim como os pátios interiores abertos e respetivas áreas 

técnicas do piso 2 serão drenagem por sistema gravítico. 

Estas redes serão compostas por ralos de pavimentos ou de cobertura, instalados segundo 

os pormenores apresentados, estando ligados a traçado de coletores suspensos nos tetos 

dos pisos inferiores. 

A sua ligação será efetuada às redes exteriores de drenagem de águas pluviais através de 

caixa de visita dedicada. 

O piso -2 terá instalada uma rede gravítica enterrada, acima da laje de fundo, prevendo-se 

a drenagem dos pátios ajardinados exteriores bem como a recolha de caudal freático que 

se possa infiltrar pela laje estrutural. 

o Separação de Hidrocarbonetos 

A drenagem de águas oleosas compreende a captação das águas de lavagem dos 

pavimentos do cais de descarga, provenientes da drenagem superficial, através de ralos, 

caleiras e caixas de visita com tampas grelhadas. 

Esta rede estará dotada de separador de hidrocarbonetos a montante da entrega do caudal 

no poço de bombagem. 

Para além deste local, também a plataforma do Heliporto e cais de abastecimento de 

combustível estarão previstos com separador de Hidrocarbonetos. No sentido de obter um 

maior equilíbrio no dimensionamento deste equipamento, prevê-se a instalação de uma só 

rede dedicada á drenagem de estes dois locais permitindo instalar o referido equipamento 

em local com fácil acesso para manutenção. 

O cais de abastecimento de combustível será dotado de caleiras no pavimento, enquanto o 

Heliporto terá em todo o perímetro da sua plataforma uma caleira que garantirá a recolha 

do caudal, entregando na referida rede de drenagem exterior. Encontram-se 

pormenorizadas em peça desenhada própria estes sistemas. 
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o Águas Freáticas 

As águas freáticas provenientes das paredes de contenção e estruturas enterradas serão 

conduzidas, com recurso a drenos que recolhem estas águas na camada de brita acima da 

laje de fundo, para coletores enterrados, onde são encaminhadas até ao respectivo poço de 

bombagem. 

Ao nível do tratamento dos pisos térreos foram consideradas linhas paralelas de drenos, 

envolvidos em valas de brita e protegidos com geotêxtil, sempre que se prevê que o nível 

freático seja superior à cota da laje térrea. Neste caso sempre que possível estas redes 

foram encaminhadas de forma gravítica para a rede de drenagem geral de águas pluviais 

exterior. 

 

3.6.8.7 Central de Tratamento de Água para Fisioterapia/Hidroterapia - Volume 04 [AE] 

O tratamento de água para fisioterapia/hidroterapia será desenvolvido numa fase 

posterior, fora do âmbito deste projeto, por indicação do Dono de Obra. 

 

3.6.8.8 Central de Tratamento de Água para Hemodiálise - Volume 04 [AE] 

A água de diálise necessita um tratamento independente e específico.  

O tratamento consiste em:  

o – cloração;  

o – sistema de filtração com cartucho;  

o – descalcificação;  

o – decloração do sistema de filtração com cartucho;  

o – dessalinização;  

o – desinfeção.  

A distribuição de água será feita através de um anel fechado até cada estação da unidade 

com recirculação permanente.  

O sistema de tratamento de água para a hemodiálise será desenvolvido numa fase 

posterior, fora do âmbito deste projeto, por indicação do Dono de Obra. 
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3.6.8.9 Produção de Água Destilada e desmineralizada - Volume 04 [AE] 

• Distribuição de água tratada.  

A distribuição ao edifício será realizada a partir das áreas técnicas de tratamento 

correspondentes e o traçado, regra geral, paralelo ao descrito para a rede de água fria.  

A área técnica para tratamento de água desmineralizada do piso -2 servirá, exclusivamente, 

o serviço de esterilização. Todos os restantes espaços com necessidade de abastecimento 

de água desmineralizada (laboratórios, farmácia, áreas técnicas das instalações mecânicas 

localizadas nas coberturas do piso 2) serão alimentados pela rede com origem na área 

técnica, localizada no piso 0.  

O sistema de tratamento de água desmineralizada será desenvolvido numa fase posterior, 

fora do âmbito deste projeto, por indicação do Dono de Obra.  

• Água descalcificada.  

A informação recebida por parte dos serviços municipalizados da Câmara de Évora, sobre as 

características da água da rede pública, mais concretamente dos dados descritivos da 

dureza da água faz-nos prescindir de descalcificador, dado que a sua dureza é muito baixa.  

• Água osmotizada.  

Será necessária uma instalação de água osmotizada para o fornecimento de água de 

qualidade aos locais e pontos de consumo que necessitam desta instalação (esterilização, 

laboratório, diagnóstico para a imagem e anatomia patológica, etc.). Estes espaços com 

necessidade de abastecimento de água osmotizada serão alimentados pela rede com 

origem na área técnica, localizada no piso 0.  

O sistema de tratamento de água osmotizada será desenvolvido numa fase posterior, fora 

do âmbito deste projeto, por indicação do Dono de Obra.  

• Equipamento de osmose inversa.  

É de sistema compacto, que inclui o sistema de alta pressão e bombas, um conjunto de 

membranas semipermeáveis, manómetros de controlo, pressóstatos de segurança, 

caudalímetros de controlo, válvula de regulação e controlo da água de rejeição, e a 

possibilidade de controlo da água ser recirculada e, portanto, o aproveitamento da água de 

rejeição. Além disso, inclui condutivímetros para o controlo de piso. 

Estes sistemas de tratamento de água serão desenvolvidos numa fase posterior, fora do 

âmbito deste projeto, por indicação do Dono de Obra. 
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Para a recolha de informação adicional, à sumariamente apresentada, recomendamos a 

consulta ao VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde 

consta a descrição pormenorizada dos elementos do Projeto de Execução do Volume 04 - 

Instalações e Equipamentos de Águas e Esgotos [AE]. 

 

3.6.8.10 Centrais Térmicas e Zonas Técnicas – Volume 05 [ME/CT] 

o Sistemas Energéticos Centralizados de Arrefecimento 

De acordo com as necessidades perspetivadas em arrefecimento ambiente e com os 

ganhos associados à distribuição (10%), a potência útil total a assegurar pelos sistemas 

energéticos de produção de água refrigerada é de 3.860 kW, excluindo o contributo 

associado à recuperação térmica da ventilação e de eventuais situações de free-cooling 

(estas últimas até, nunca coincidentes com o dia de projeto).  

Face àquele valor, propõe-se que a produção de água refrigerada para climatização seja 

garantida mediante 4 + 1 unidades produtoras de água refrigerada por condensação a ar, 

duas das quais com recuperação parcial de calor, comummente designados por chillers 

ar/água. Prevendo-se, assim, a instalação de 4 chillers de 1.350 kW/cada (1150 kW, quando 

em modo de recuperação), sendo um de reserva, e um outro de emergência 500 kW (430 

kW, quando em modo de recuperação).  

Apenas 2 chillers, um dos de maior potência e o de menor potência, têm a possibilidade de 

recuperar parcialmente o calor de condensação num permutador interno refrigerante de 

água para apoiar o aquecimento da água quente sanitária e garantir o reaquecimento 

terminal associado ao tratamento ambiente de alguns espaços.  

O funcionamento em simultâneo dos 3 chillers de maior potência (1 chiller em modo de 

recuperação) corresponde a uma potência total disponibilizada em arrefecimento de 3.900 

kW, assegurando as necessidades em arrefecimento perspetivadas. 

Por outro lado, individualmente, o chiller de menor potência assegura as necessidades em 

arrefecimento residuais durante o período de aquecimento ou em situação de falha de 

energia ou emergência. Complementarmente, este pequeno chiller permite uma melhor 

adequação da potência térmica às necessidades reais do edifício. 

Os chillers estão localizadas na Central Térmica de Arrefecimento. Estando, assim, prevista 

a instalação de um total de 5 chillers, sendo um de reserva de 1350 kW (1150 kW, quando 

em modo de recuperação) e previsto um espaço adicional de reserva para, eventual, 

instalação de um sexto chiller de 1.350 kW, de modo a ser possível fazer face a uma 

possível futura ampliação do hospital. 
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Tratando-se de uma unidade hospitalar onde a falta de potência térmica não se afigura 

admissível, face à eventual ocorrência de picos das necessidades em arrefecimento, os 

circuitos de tubagem associados à produção térmica (circuitos primários) são 

dimensionados para a potência máxima instalada, isto é, 5.500 kW, permitindo ao chiller de 

reserva, se estritamente necessário, funcionar como reforço efectivo de potência. 

 

o Sistemas Energéticos Centralizados de Aquecimento 

De acordo com as necessidades perspetivadas, quer para o aquecimento ambiente, quer 

para apoio à preparação da água quente sanitária (AQS) e das perdas associadas à 

distribuição (10 %), a potência útil a assegurar pelos sistemas energéticos de aquecimento é 

de 3.549 kW, excluindo os contributos associados à recuperação térmica da ventilação e 

dos chillers e dos coletores solares.  

Face àqueles valores, propõe-se que a produção de água quente para climatização e 

preparação de AQS seja garantida mediante a instalação de 3 caldeiras a gás natural de 

produção de água quente a baixa temperatura, 2 de 1.400 kW/cada e uma outra 730 kW, 

sendo o funcionamento desta última para satisfazer uma eventual simultaneidade do total 

das necessidades máximas em aquecimento e produção de AQS ou em período de 

arrefecimento para fazer face apenas à produção de água quente sanitária. 

Complementarmente, esta pequena caldeira permite uma melhor adequação da potência 

térmica às necessidades reais do edifício. 

O funcionamento em simultâneo das 2 caldeiras de maior potência corresponde a uma 

potência disponibilizada para aquecimento ambiente de 2.800 kW, assegurando as 

necessidades máximas simultâneas em aquecimento ambiente e em preparação de AQS 

perspectivadas, correspondendo apenas a recuperação térmica do ar novo como virtual 

sobredimensionamento do sistema. 

As 3 caldeiras estão localizadas na Central Térmica de Aquecimento. Estando, ainda, 

previstos 2 espaços adicionais que permitem a instalação de uma eventual caldeira de 

reserva e de uma outra para fazer face a uma possível futura ampliação do hospital (ambas 

de 1.400 kW). 

A exemplo da produção de energia térmica para arrefecimento, tratando-se de uma 

unidade hospitalar onde a falta de potência térmica não se afigura admissível, os circuitos 

de tubagem associados à produção térmica (circuitos primários) são dimensionados para a 

carga térmica total, isto é, 3.520 kW, permitindo à caldeira de menor potência (730 kW) 

funcionar como reforço efectivo de potência, se estritamente necessário. 
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o Sistemas Energéticos de Produção de AQS 

As necessidades energéticas para a produção de água quente sanitária (AQS) são realizados 

com base no consumo de água quente estimado.  

Os sistemas foram dimensionados para a utilização máxima do Hospital, equivalente a 500 

camas, contudo, realizou-se também uma verificação dos sistemas para uma fase inicial de 

arranque do serviço. Este último prevê uma capacidade inicial de 330 camas.  

A instalação será executada para o horizonte de projeto, 500 camas, permitindo com 

facilidade a adaptação entre a fase de arranque e a fase de funcionamento pleno. 

Este consumo foi calculado aplicando os valores de consumos unitários previstos para este 

tipo de edifício. 

A base da produção de AQS é a energia solar em associação com a recuperação de calor 

associada aos chillers, sendo a energia auxiliar disponibilizada de modo centralizado através 

das caldeiras. 

O sistema de colectores solares é um sistema de captação colectiva, com acumulação e 

apoio energético centralizados, caracterizado por: 

o acumulação solar - 15.000 litros (3x5.000 litros) 

o acumulação 60ºC - 12.000 litros (3x4000 litros) 

o superfície solar de captação - 226 m2 

o contribuição solar (Esolar) - 229.215 kWh/ano 

o fracção solar anual (optimizada para o Inverno) - 35 % 

Os painéis solares serão orientados a Sul, com um azimute de 0º e uma inclinação de 55 º 

em relação à horizontal, através de uma estrutura de ferro galvanizado, que também 

servirá de fixação. 

A energia térmica captada é transmitida através de bombas circuladoras e um circuito 

primário de tubagem até dois permutadores de placas externos. Aqui, um segundo circuito 

transporta a energia até aos acumuladores solares, de acordo com os respetivos esquemas 

de princípio de funcionamento. Um terceiro circuito leva a energia até um acumulador 

solar ligado em série com o sistema de energia auxiliar formado pelos acumuladores AQS 

aquecidos através dos permutadores de placas externos, alimentados pelo circuito primário 

de produção de água quente para aquecimento. 

A instalação solar estará protegida contra possíveis sobreaquecimentos através de 

aerotermos situados no telhado e de preferência à sombra, próprios para instalação à 

intempérie. 
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Para a recolha de informação adicional, à sumariamente apresentada, recomendamos a 

consulta ao VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde 

consta a descrição pormenorizada dos elementos do Projeto de Execução do Volume 05 - 

Instalações e Equipamentos Mecânicos [ME], particularmente o módulo Centrais Térmicas 

e Zonas Técnicas [CT]. 

 

3.6.8.11 Aquecimento, Ventilação e Ar condicionando – Volume 05 [ME/AVAC] 

o Sistemas de Tratamento de Ar 

As soluções preconizadas para os sistemas de tratamento ambiente das diversas áreas que 

integram o edifício são função do tipo de utilização para que aquelas estão dotadas e das 

condições interiores de conforto térmico ou outras específicas requeridas. 

Assim, os diversos tipos de tratamento ambiente e ventilação normal preconizados são 

sucintamente os descritos de seguida: 

a) Blocos operatórios 

Para cada um dos blocos operatórios, sejam do Bloco Central Convencional, do Bloco 

Ambulatorial, bem como para as Salas de Pequena Cirurgia e todas as salas em que se 

prevê a realização de tratamentos invasivos (por exemplo, salas de exames vasculares e 

salas de exames hemodinâmicos), estão previstas unidades de tratamento de ar (UTA) 

dedicadas que promovem a insuflação de ar, termicamente tratado e filtrado, garantindo o 

aquecimento e arrefecimento ambiente e, em simultâneo, o caudal de ar novo requerido 

por questões higiénicas. 

Nas salas de Bloco Convencional e Bloco Ambulatório a insuflação de ar é realizada através 

de um teto ventilado de fluxo diferencial ou laminar a colocar sobre a mesa de trabalho, 

que incorpora uma filtragem terminal de classe H14, de acordo com o requerido pelas 

normas aplicáveis. Este pleno permite criar um fluxo unidireccional e, assim, um ambiente 

de trabalho sobre a área cirúrgica virtualmente livre de contaminantes indesejáveis. No 

caso das salas de pequena cirurgia e quartos de parto a insuflação de ar é garantida por 

difusores com filtragem terminal H12. 

Os blocos são sempre colocados em sobrepressão relativamente aos espaços adjacentes, 

sendo parte do ar transferido, para esses espaços, mediante grelhas de transferência onde 

é, então, realizada a sua extração. 

O retorno/extração do ar é realizado na periferia das salas, parte a nível alto e parte a nível 

baixo, sendo este caudal reencaminhado para a UTA respetiva, onde uma parte do ar é 
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recirculada, enquanto a outra é objeto de recuperação de energia térmica antes de ser 

rejeitada para o exterior, sendo admitida uma igual quantidade de ar novo. 

As UTAs associadas ao tratamento destes espaços, são do tipo higiénico. 

Os caudais de ar são definidos, também, de forma a garantir a hierarquização de pressões 

adequada. 

b) Salas de recobro 

Para cada uma das salas de recobro estão previstas unidades de constituição semelhante às 

unidades afetas às salas de operações. 

Da mesma forma, os caudais são de forma a a garantir que este espaço se encontra em 

sobrepressão relativamente aos espaços adjacentes. 

c) Quartos de isolamento 

Tratando-se de quartos de isolamento, prevê-se que o seu aquecimento e arrefecimento 

ambiente base são garantidos pela insuflação de ar, termicamente tratado, aquecido ou 

arrefecido, e filtrado, promovida por unidades de tratamento de ar específicas de 100 % de 

ar novo e afetas a um grupo de quartos, sendo isoláveis por registos motorizados. O 

controlo final da temperatura é assegurado por baterias terminais de reaquecimento. 

Estas UTAs, para além do filtro do tipo G4, são ainda equipadas com filtros absolutos classe 

H12. De acordo com as boas regras da prática de instalações de ar condicionado para 

aplicações hospitalares não se prevê a recirculação de ar ou sequer a recuperação térmica 

do ar de exaustão. O ar extraído é diretamente e rejeitado para o exterior. 

Os caudais de ar são definidos, também, de forma a garantir a hierarquização de pressões 

adequada. 

d) Unidade de cuidados intensivos 

Para as salas abertas dos cuidados intensivos, estão previstas unidades de tratamento de ar 

(UTA) dedicadas que promovem a insuflação de ar, termicamente tratado e filtrado, 

garantindo o aquecimento e arrefecimento ambiente e, em simultâneo, o caudal de ar 

novo requerido por questões higiénicas. Complementadas, na entrada de cada box, por 

baterias de reaquecimento terminal, que permitem corrigir a temperatura de insuflação e 

adequá-la, em cada momento, às respetivas necessidades individuais. 

A insuflação de ar é garantida por difusores com filtragem terminal H12. O ar de retorno é é 

realizado ao nível de cada box e reencaminhado para a UTA respetiva, onde uma parte do 

ar é recirculada, enquanto a outra é objeto de recuperação de energia térmica antes de ser 

rejeitada para o exterior, sendo admitida uma igual quantidade de ar novo. 
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As UTAs associadas ao tratamento destes espaços, são do tipo higiénico. 

A extração do ar, sendo encaminhada para o ventilador de extração associado à UTA. 

generalidade dos espaços, incluindo quartos de internamento 

Nesta fase, prevê-se que o tratamento ambiente da generalidade dos espaços seja 

garantido mediante a instalação de unidades terminais, do tipo ventiloconvectores ou 

unidades de tratamento de ar de baixo perfil, consoante as cargas térmicas em jogo. 

De uma forma geral, tratam-se de unidades para montagem em teto falso e interligação a 

condutas, sendo a insuflação e o retorno do ar realizados mediante grelhas ou difusores, 

consoante, quer as características dos espaços em causa, quer as condicionantes 

arquitetónicas. 

Os ventiloconvectores são equipados com filtros G4 e com duas baterias, uma de 

aquecimento e outra de arrefecimento, já que se fez a opção por uma rede de distribuição 

a quatro tubos. 

A ventilação destes espaços é garantida mediante a insuflação de ar novo filtrado e 

termicamente tratado, ou seja, aquecido ou arrefecido à temperatura ambiente, 

promovida por unidades de tratamento de ar novo (UTAN) independentes por serviço ou 

unidade. 

O ar novo é insuflado diretamente nas unidades terminais ou diretamente nos espaços 

mediante grelhas ou difusores, e extraído, ou no próprio espaço, ou em espaços 

adjacentes, para onde é transferido por depressão. 

O ar extraído é encaminhado para o ventilador de extração associado à UTAN respetiva, 

onde é objeto de recuperação térmica, e só então rejeitado para o exterior. Excetua-se o ar 

extraído em compartimentos, como sejam as instalações sanitárias ou compartimentos de 

sujos, que é rejeitado diretamente para o exterior mediante ventiladores específicos e 

igualmente, independentes por serviço. 

 

o Sistemas de Ventilação Mecânica Normal 

De um modo geral, todas as zonas do hospital, incluindo algumas das áreas técnicas, 

dispõem de sistemas de ventilação mecânica por intermédio de uma série de ventiladores 

de extração associados ou não às respetivas UTA’s ou UTAN’s da zona climatizada a que 

estão afetos. 

Nos espaços com elevada densidade de ocupação e elevada variabilidade do grau de 

ocupação, designadamente, nas salas de espera e no auditório, de forma a otimizar a 
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quantidade de ar novo insuflado e, consequentemente, os respetivos consumos de energia 

associados ao seu tratamento sem, no entanto, deixar de cumprir os requisitos 

regulamentares, os sistemas previstos são de caudal variável nos quais, em função da 

variação da ocupação, variam a quantidade de ar novo a insuflar, mediante registos de 

regulação de caudal motorizados controlados por sondas de dióxido de carbono associadas 

às respetivas UTA’s, estas equipadas também com ventiladores de velocidade variável. 

A rejeição do ar é criteriosa, de modo a minimizar a contaminação do ar interior por 

recirculação de ar viciado. No caso de extrações específicas de zonas produtoras de 

ambientes contaminados por gases ou pó, corrosivos ou tóxicos, especialmente de óxido de 

etileno, fármacos citodóxicos, entre outros, aquelas são efetuadas pela parte superior 

central do edifício e longe da admissão de ar de outros sistemas. Adicionalmente, antes da 

sua rejeição é prevista a sua neutralização. 

As extrações das zonas sujas, isto é, que pela atividade ali desenvolvida, produzem odores, 

fumos, vapores, entre outros, são realizadas mediante ventiladores de extração. 

Por seu lado, as extrações das áreas consideradas "infetadas", tais como zonas de 

isolamento, infeciosas e contagiosas, de laboratórios de anatomia patológica, entre outras, 

são, igualmente, realizadas mediante ventiladores de extração específica aos quais estão 

associados filtros bacteriológicos. 

 

o Sistemas de Ventilação de Emergência 

Paralelamente aos sistemas de tratamento ambiente, estão devidamente considerados os 

sistemas de ventilação específicos e dedicados à segurança, designadamente a ventilação 

de controlo de fumos (desenfumagem), exigidos de acordo com a legislação aplicável. 

Sempre que possível foram adotadas estratégias passivas para a sua realização, 

maximizando as potencialidades que a arquitetura oferece em detrimento da instalação de 

equipamentos mecânicos. 

De uma forma geral, está então assegurada a ventilação de emergência dos seguintes 

espaços: 

a) Vias de evacuação verticais 

É prevista a colocação ao abrigo dos fumos das caixas de escadas enclausuradas, para tal 

está prevista a insuflação de ar, mediante ventiladores de pressurização, de modo a colocar 

em sobrepressão as referidas escadas relativamente aos espaços adjacentes. 

O caudal de ar a insuflar é o equivalente para garantir uma velocidade de passagem do ar 

através da porta do piso onde ocorre o incêndio de 0,5 m/s, quando a porta de acesso ou as 
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portas da câmara corta-fogo de acesso à escada nesse piso estiverem abertas, e que, em 

simultâneo, garanta uma pressurização compreendida entre 20 a 80 Pa quando todas as 

portas estiverem encerradas. 

Em complemento, para as escadas que servem os pisos elevados, é prevista a colocação a 

nível superior de um ventilador estático (claraboia de abertura automática com 1 m² de 

área útil) só atuável pelos bombeiros. 

A pressurização é, então, assegurada mecanicamente por intermédio de ventiladores de 

insuflação, cada qual afeto a uma caixa de escadas. Para garantir que a sobrepressão criada 

não ultrapassa o valor máximo imposto, os ventiladores são de velocidade variável. 

b) Antecâmaras 

A ventilação de desenfumagem é garantida mecanicamente, de modo individual para cada 

antecâmara, mediante ventiladores específicos, um de insuflação e um de extracção, que 

promovem, respetivamente, a insuflação e a extração de ar naqueles espaços, de modo a 

garantirem a movimentação de um caudal equivalente a 5 rph. 

c) Vias de evacuação horizontais 

É prevista a desenfumagem mecânica das vias de comunicação horizontais, de acordo com 

o definido no projeto de segurança. 

Para tal, no caso de vias com pelo menos uma fachada em contacto direto com o exterior, 

foram criados vãos com mecanismo de abertura de emergência para admissão de ar 

(previstos pela arquitetura) e respetivas prumadas de extração associados a ventiladores de 

desenfumagem. 

Nos casos em que não é possível efetuar a admissão natural foram criadas prumadas de 

insuflação, e outras de extração sendo, cada uma delas, associadas a ventiladores 

independentes, de admissão de ar ou de desenfumagem, consoante os casos. A extração de 

ar é equivalente a um caudal de 0,5 m³/s/UP (unidade de passagem). O valor da insuflação 

ou admissão de ar é de 60% do de extração. 

d) Locais com necessidade de desenfumagem 

O sistema previsto para garantir a desenfumagem mecânica dos locais com necessidade de 

ventilação de emergência em caso de incêndio, de acordo com o definido pelo projeto de 

segurança, foram previstas condutas e ventiladores de exaustão com características de 

resistência ao fogo. 

O caudal de desenfumagem é de 1 m3/s por cada 100 m2 ou, no mínimo, de 1,5 m³/s e o 

caudal de compensação é, aproximadamente, 60 % do caudal de extração. 
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e) Cozinha 

O sistema previsto para garantir a exaustão dos fumos e vapores gerados pela normal 

utilização da cozinha do hospital garante, igualmente, a desenfumagem daquele espaço em 

situação de emergência. 

Para tal, as condutas e os ventiladores de exaustão previstos têm características de 

resistência ao fogo. 

O caudal de desenfumagem é, no mínimo, de 1,5 m³/s e o caudal de compensação é, 

aproximadamente, 60 % do caudal de extração. 

Para a recolha de informação adicional, à sumariamente apresentada, recomendamos a 

consulta ao VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde 

consta a descrição pormenorizada dos elementos do Projeto de Execução do Volume 05 - 

Instalações e Equipamentos Mecânicos [ME], particularmente o módulo Aquecimento, 

Ventilação e Ar condicionando [AVAC]. 

 

3.6.8.12 Gases Medicinais e de aspiração – Volume 05 [ME/GM] 

Para a realização do presente projeto, foram tomadas as especificações normalmente em 

uso nas em empreendimentos desta natureza, recomendações ISO 7396, e no que se 

complementa nesta matéria as Normas AFNOR NF 51120 no que respeita à especificação 

dos tubos de cobre a utilizar, bem como NFC 15100, que regula os locais e 

encaminhamentos dos tubos de fluidos comburentes (Oxigénio, Protóxido de Azoto em 

especial, e, por extensão, o Ar Comprimido Medicinal ou de uso técnico). Temos presente 

de uma forma global, os normativos do IGC, nomeadamente recomendações respeitantes 

às instalações de canalizações de distribuição de gás não inflamável e de vácuo no domínio 

hospitalar e ainda as Normas NFS 90 155, NFS 90 140, NP EN 737-3. Todos os equipamentos 

propostos são certificados, conforme Diretiva CEE 93/42, de 14 de Junho de 1993, relativa 

aos dispositivos médicos. 

Na procura das soluções foram tidas em atenção as regras e normas previstas para este 

tipo de instalação, nomeadamente as estabelecidas no ET 03/2006 – Especificações 

Técnicas de Gases Medicinais e Aspiração em edifícios hospitalares e nas normas NP 734, 

NP 816, NP EN 737 – Partes 1,3 e 4, NP EN 738 – Partes 2 e 3 e NP EN 739, além da 

orientação recebida do Dono de Obra relativamente à fonte de alimentação, a localização 

do número de tomadas. 

Assim, face ao serviço a abastecer e aos consumos estimados com base nos manuais da 

especialidade, considerou-se: 
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3.6.8.12.1 Fluidos Medicinais 

• Oxigénio 

• Protóxido de Azoto 

• Ar Comprimido Respirável 

• Aspiração Medicinal (Vácuo) 

• Dióxido de Carbono 

 

3.6.8.12.2 Centrais de Abastecimento 

• Oxigénio Medicinal 

A central de abastecimento / armazenamento de Oxigénio (O2) terá como fonte de serviço 

um+um Evaporador de Oxigénio Líquido, cuja instalação será da responsabilidade do 

fornecedor do gás. 

O evaporador, ficará instalado no exterior, com proteção por rede metálica, junto às 

centrais de gases medicinais. 

Para garantir situações de manutenção deste e/ou emergências por falha daquele, foi 

considerado em paralelo, uma central de dois quadros de (15+15) garrafas cada. 

Deve ter inversão automática, assegurando a continuidade e estabilidade dos débitos e 

pressões na rede. 

Deve estar equipada com sistema de alarme e sinalização que indicará por meios sonoros e 

luminosos qualquer baixa anormal de pressão normal de serviço. 

Em qualquer destas situações, o sinal sonoro deve ter a possibilidade de ser interrompido 

manualmente, enquanto que o sinal luminoso só desligará aquando da reposição das 

condições normais de serviço. 

Estas informações deverão ser transmitidas pelo sistema de alarmes e, repetidas para o 

sistema computorizado central. 

 

• Protóxido de Azoto 

Deve ser constituída por 8 garrafas de serviço, 8 garrafas de reserva e 4 garrafas de 

emergência. 
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Deve ter inversão automática, assegurando a continuidade e estabilidade dos débitos e 

pressões na rede. 

Deve estar equipada com sistema de alarme e sinalização que indicará por meios sonoros e 

luminosos qualquer baixa anormal de pressão normal de serviço. 

Em qualquer destas situações, o sinal sonoro deve ter a possibilidade de ser interrompido 

manualmente, enquanto o sinal luminoso só desligará aquando da reposição das condições 

normais de serviço. 

Estas informações deverão ser transmitidas pelo sistema de alarmes e, repetidas para o 

sistema computorizado central. 

 

• Ar Comprimido Respirável 

Trata-se de uma central capaz de processar o ar ambiente, mais ou menos próprio, para 

utilização medicinal, obedecendo portanto, do ponto de vista dos materiais empregues à 

Norma ISO 7396 e, do ponto de vista da especificação da qualidade do Ar processado à 

Norma AFNOR 90140 e a Farmacopeia Europeia, construída segundo as Normas NFS 90155 

e EN737-3. 

Esta central, será instalada em compartimento próprio, fisicamente separada da central de 

vácuo. 

Deve ser constituída, no mínimo, pelos seguintes elementos: 

o 4 linhas de Produção de Ar dimensionadas para 50% do caudal previsto, 

cada, separadas e compostas por: 

o 4 Grupos Moto-Compressores de parafuso; 

o 1 Reservatórios / Homogeneisadores; 

o Dispositivo de controlo permanente de teor de humidade; 

o 4 cadeias de tratamento de ar, conforme a Monografia Europeia; 

o tomada de segurança para reserva gasosa; 

o 1 linha de redução em by-pass; 

o 1 separador de condensados. 

 

Contempla-se ainda a Central de Emergência de ACR. Deve ser constituída por 8 garrafas de 

serviço, 8 garrafas de reserva. Deve ter inversão automática, assegurando a continuidade e 
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estabilidade dos débitos e pressões na rede. Deve estar equipada com sistema de alarme e 

sinalização que indicará por meios sonoros e luminosos qualquer baixa anormal de pressão 

normal de serviço. 

 

• Aspiração Medicinal (Vácuo) 

o Produção 

A central será instalada em compartimento próprio, fisicamente separado das Centrais de 

Oxigénio, Ar Respirável e Protóxido de Azoto. 

É constituída por quatro bombas dimensionadas para 50% do caudal previsto, cada, 

mantendo uma depressão não inferior a 530 mbar, abaixo da pressão atmosférica, no troço 

de tubagem que alimenta a tomada de vácuo mais afastada. 

As bombas de vácuo são do tipo rotativo com palhetas lubrificadas. 

o Filtragem e Rejeição do Ar Aspirado 

Precavendo-se o risco de contaminações, serão instalados na tubagem de chegada à 

Central um conjunto constituído por filtro com capacidade de retenção de 100% de 

bactérias e micro-organismos em série, com uma garrafa de purga de líquidos, em material 

esterilizável e com nível visível. 

Os gases aspirados serão rejeitados para um local o mais afastado possível de janelas ou 

tomadas de ar dado que, os filtros já referidos não eliminam os gases ou, os odores 

aspirados. 

o Segurança 

Por forma a assegurar a continuidade de serviço, todo o equipamento previsto (bombas de 

vácuo, conjuntos de filtros e garrafas de purga) será instalado em triplicado. 

Cada uma das bombas de vácuo assegurará 50% de débito previsto. 

o Reservatório Tampão 

A capacidade do depósito proposto foi calculado tendo em atenção o consumo estimado 

para a instalação. 

Com a sua montagem, pretende-se evitar o funcionamento contínuo das bombas, 

prevendo-se que o número máximo de arranques por hora seja inferior a 20. 

o Comando e Controlo 

Previu-se a instalação de um quadro de comando electrónico que assegurará o 

funcionamento automático da central, bem como a sua gestão em termos de manutenção. 
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Os grupos actuarão de modo pendular gerido pelo comando atrás referido. 

o Sinalização e Alarmes 

Deve incluir-se na central sinalização e alarmes, que fornecerão a indicação das 

intervenções de manutenção corrente, como mudanças de óleo e filtros. 

 

• Dióxido de Carbono (CO2) 

CO2 (2 + 2 garrafas) 

As centrais a propor, deverão permitir a alimentação em contínuo das redes de Dióxido de 

Carbono. 

Deverão ter inversão automática e estarem preparadas para garrafas ou quadros de 

garrafas, sendo construídas em aço inox. 

A sua constituição deve ser de conjuntos completos, compostos por um redutor-inversor, 

flexíveis e de rampas colectoras, devendo ser alimentadas por dois grupos de duas garrafas. 

Terão ainda inversão automática, evitando a ruptura de fornecimento às redes. 

A Pressão máxima de admissão deverá ser de 250 bar. 

A Pressão de saída, regulável, deverá ser de 10 bar. 

 

• Exaustão de Gases Anestésicos 

A instalação pretendida, refere-se ao fornecimento, montagem e ensaios da instalação de 

Sistema de Exaustão de Gases Anestésicos. 

A instalação destina-se à evacuação dos gases anestésicos das salas do Bloco Operações e 

de todas as zonas ou salas com tomadas de N2O, por intermédio de uma rede em tubagem 

de cobre a partir de uma central de aspiração própria. 

O sistema de exaustão de gases anestésicos deve ser ACTIVO e eliminar os gases 

anestésicos das Salas, anulando o risco de longa exposição a que estão sujeitas as equipas 

médicas e os pacientes. 

O sistema ativo pretendido, deverá ter uma capacidade de absorver elevada percentagem 

de gases anestésicos, removendo diretamente do ponto de formação. 

O sistema deverá ser adaptável às unidades de anestesia mais recentes. 

Para a recolha de informação adicional, à sumariamente apresentada, recomendamos a 

consulta ao VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde 
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consta a descrição pormenorizada dos elementos do Projeto de Execução do Volume 05 - 

Instalações e Equipamentos Mecânicos [ME], particularmente o módulo Gases medicinais e 

de aspiração [GM]. 

 

3.6.8.13 Gás Combustível – Volume 05 [ME/GA] 

A instalação de gás natural terá origem na rede pública existente no arruamento principal, 

localizando-se o ramal junto da portaria secundária.  

Neste local encontrar-se-á instalado o PRM, onde será feita a redução do regime de pressão 

para o regime de utilização necessário. Estarão aí igualmente instalados os contadores para 

a rede dedicada ao consumo de gás natural pelas caldeiras e para o consumo 

correspondente á utilização doméstica do edifício hospitalar.  

Considerou-se os seguintes locais com necessidades de consumo de gás:  

• Queimadores das caldeiras de aquecimento – Piso-2 Área técnica  

• Equipamentos da Cozinha – Piso -2 Cozinha  

• Cozinha de Treino – Piso -1  

As condições de alimentação pela rede pública serão asseguradas pela concessionária local, 

DianaGás. 

Para a recolha de informação adicional, à sumariamente apresentada, recomendamos a 

consulta ao VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde 

consta a descrição pormenorizada dos elementos do Projeto de Execução do Volume 05 - 

Instalações e Equipamentos Mecânicos [ME], particularmente o módulo Gás Combustível 

[GA]. 

 

3.6.8.14 Ar comprido industrial – Volume 05 [ME/AC] 

A central de ar comprimido ficará junto às centrais de gases medicinais no piso -2 donde 

partirão dois circuitos (do colector geral) sendo o circuito 1 para alimentação da 

Esterilização, das Oficinas, da Lavagem de camas e dos Pisos Técnicos (Limpeza de Filtros) e 

o circuito 2 para a Central Térmica, CHillers e pintura. 

A central de ar comprimido industrial ficará situada num compartimento junto às centrais 

de gases medicinais que será ventilado e com uma alimentação de água para possível 

refrigeração e limpeza, esgoto e porta metálica (ou em rede) com fechadura. 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 89 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

A Central de Ar Comprimido Industrial será constituída por três compressores de ar com a 

capacidade individual de 50% do consumo total, cada um deles montado sobre o respetivo 

depósito horizontal e sistema de filtragem e secagem por refrigeração com a capacidade de 

100% do consumo total. 

O funcionamento dos compressores deverá ser sequencial, pendular e em cascata com 

sinalização de segurança luminosa e sonora e ligação à Gestão Técnica Centralizada (GTC). 

A Central disporá de admissão de ar, diretamente do exterior, através de rede grelhada, e a 

entrada de ar aos compressores será através de um sistema de filtragem. 

Para a recolha de informação adicional, à sumariamente apresentada, recomendamos a 

consulta ao VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde 

consta a descrição pormenorizada dos elementos do Projeto de Execução do Volume 05 - 

Instalações e Equipamentos Mecânicos [ME], particularmente o módulo Ar comprido 

industrial [AC]. 

 

3.6.8.15 Instalações Frigoríficas – Volume 05 [ME/IF] 

Os equipamentos frigoríficos previstos foram dimensionados e selecionados de modo a 

satisfazer as necessidades de refrigeração e armazenamento preconizadas no programa 

funcional.  

Assim, foram considerados equipamentos para as seguintes zonas do edifício:  

• Cozinha  

• Depósito de Lixos  

• Farmácia  

• Laboratório  

• Casa Mortuária  

Os frigoríficos para os serviços a seguir indicados vão incluídos no projeto de equipamento.  

• Refeitório do Pessoal (Self-Service)  

• Cafetarias e bares  

• Copas, Salas de Pausa e Salas de Pessoal  

As instalações contempladas incluem a geração do frio industrial (compressores e 

evaporadoras) assim como a canalização frigorífica entre os componentes à base de 
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tubagem de cobre com isolamento adequado. Também se incorpora a alimentação elétrica 

requerida, o saneamento gerado e o resto de acessórios.  

Os equipamentos propostos estarão interligados ao sistema de G.T.C. (Gestão Técnica 

Centralizada), ao qual será fornecida toda a informação relativa ao seu funcionamento, 

nomeadamente monitorização das temperaturas e humidade relativa no seu interior. 

Serão considerados os seguintes equipamentos de frio: 

• Ante-Câmara de Produtos Frescos 

• Câmara Frigorífica de Frutos e Legumes 

• Câmara Frigorífica de Carnes 

• Câmara Frigorífica de Peixes 

• Câmara Frigorífica de Congelados 

• Câmara Frigorífica de Produtos Lácteos 

• 2 Células de Arrefecimento Rápido 

• Câmara Frigorífica de Conservação de Refeições 

• Armários Frigorífico para apoio à Cozinha Geral 

• Câmara Frigorífica para Lixos 

• Câmaras Frigoríficas para a Farmácia (2) 

• Câmaras Frigoríficas para o Laboratório (4) 

• Câmaras Frigoríficas para a Casa Mortuária (2) 

Para a recolha de informação adicional, à sumariamente apresentada, recomendamos a 

consulta ao VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde 

consta a descrição pormenorizada dos elementos do Projeto de Execução do Volume 05 - 

Instalações e Equipamentos Mecânicos [ME], particularmente o módulo Instalações 

Frigoríficas [IF]. 

 

3.6.8.16 Oficinas – Volume 05 [ME/OF] 

O Hospital Central do Alentejo, disporá de oficinas necessárias para o serviço de 

manutenção, a saber: 

• Oficina de Eletricidade - reparação e manutenção de equipamentos elétricos; 
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• Oficina de Mecânica - reparação e manutenção de equipamentos mecânicos; 

• Oficina de Carpintaria; 

• Oficina de Pintura; 

• Oficina de Electromedicina. 

Os equipamentos para as Oficinas destinam-se à realização dos trabalhos de apoio e 

manutenção dos diversos serviços do hospital. 

A selecção destes equipamentos teve como critérios principais a qualidade, robustez e 

fiabilidade dos mesmos. 

Toda a ferramentaria será construída em aço de alta performance. 

Para a recolha de informação adicional, à sumariamente apresentada, recomendamos a 

consulta ao VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde 

consta a descrição pormenorizada dos elementos do Projeto de Execução do Volume 05 - 

Instalações e Equipamentos Mecânicos [ME], particularmente o módulo Oficinas [OF]. 

 

3.6.8.17 Serviço de Gestão de Resíduos – Volume 05 [ME/SGR] 

No capítulo 4.13 e 6.13.3, é abordada a temática dos resíduos, particularmente os 

hospitalares e a sua conveniente gestão, em termos de caracterização da situação de 

referência e da respetiva avaliação de impactes. 

Desta forma, apresenta-se sumariamente a informação mais pertinente relativamente a 

este módulo do Projeto de execução, encaminhando os leitores para os capítulo supra 

referidos, recomendando ainda para a recolha de informação adicional, à seguidamente 

apresentada, a consulta ao VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e particularmente ao ANEXO 

TÉCNICO I.A, onde consta a descrição pormenorizada dos elementos do Projeto de Execução 

do Volume 05 - Instalações e Equipamentos Mecânicos [ME], particularmente o módulo 

Serviço de Gestão de Resíduos [SGR]. 

Para o dimensionamento do SGR, foram considerados os seguintes pressupostos 

fundamentais: 

• Será privilegiada a separação dos fluxos com as seguintes tipologias: Resíduos do 

grupo I, II, III e IV, vidros, papel/cartão, plásticos, embalagens, resíduos líquidos 

perigosos e óleos usados; 

• O hospital deverá ser dotado também de local de deposição para outros tipos de 

resíduos, como sejam: pilhas, baterias, lâmpadas usadas, equipamentos elétricos e 
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eletrónicos, resíduos de construção e demolição e consumíveis (tonners e tinteiros 

de impressão vazios; 

• A gestão dos resíduos provenientes dos contentores colocados nas áreas de 

circulação do hospital não é englobada no atual projeto de resíduos. No entanto, o 

sistema de resíduos desenvolvido apresenta capacidade suficiente para depósito 

deste tipo de resíduos, não se prevendo apenas, no atual estudo, a recolha dos 

mesmos. 

De acordo com o artigo nº6 do Despacho nº 242/96 de 05-07-1996 o acondicionamento de 

resíduos hospitalares deverá obedecer aos seguintes requisitos: 

A triagem e o acondicionamento devem ter lugar junto do local de produção; 

Os resíduos hospitalares devem ser devidamente acondicionados de modo a permitir uma 

identificação clara da sua origem e do seu grupo. 

Os contentores utilizados para armazenagem e transporte dos resíduos dos grupos III e IV 

devem ser facilmente manuseáveis resistentes, estanques, mantendo-se hermeticamente 

fechados, laváveis e desinfetáveis, se forem de uso múltiplo. 

Para facilitar a tarefa da separação utilizam-se contentores de cores diferentes, com 

diferentes símbolos que identificam o tipo de resíduo. 

No compartimento principal estão previstos vários equipamentos para armazenamento e 

deposição de resíduos. Em função das capacidades de armazenamento que são necessárias 

garantir, conseguimos determinar os equipamentos para armazenamento mais adequados 

– ver capítulo 6.13.3. 

A dimensão do compartimento técnico deve ser proporcional ao volume de resíduos 

produzidos, ao tipo de equipamentos utilizados para acondicionamento e à periodicidade 

de recolha, devendo no entanto, a sua capacidade mínima ser para 2 dias no caso dos 

resíduos perigosos, 3 no caso dos resíduos indiferenciados e 7 no caso dos recicláveis. 

O compartimento técnico principal localiza-se no piso -2, junto cais de cargas e descargas. 

Os locais de armazenamento devem ser organizados de forma a que exista um armazém 

separado de resíduos perigosos e outro para resíduos não perigosos. 

O local de armazenamento de RH deve cumprir os seguintes requisitos: 

• O local destinado ao armazenamento de RH deve ser escolhido ou construído de 

forma a garantir que no transporte dos RH não se percorram zonas de outros 

serviços tais como cozinha, lavandaria, área de pacientes; 
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• Dimensionar o espaço suficiente para a movimentação dos meios de transporte 

durante as atividades de descarga, armazenamento e recolha; 

• Os armazéns devem ter pavimentos e paredes lisas, impermeáveis e anti-

corrosivas, com as esquinas de junção entre pavimento e paredes arredondadas; 

• Deve ter fornecimento de água e estar instalado o equipamento necessário para 

limpeza e desinfeção dos funcionários e das infra-estruturas; 

• O compartimento técnico deve estar localizado numa área distante das salas ou de 

outros serviços do hospital e próxima das saídas de serviço com fácil acesso para os 

carros de recolha; 

• O compartimento técnico deve possuir iluminação e sistema de ventilação de 

forma a promover o ambiente de trabalho de qualidade; 

• O Compartimento técnico deve estar protegido da radiação solar, para evitar que 

se atinjam altas temperaturas; 

• O compartimento técnico deve ter acesso restrito e sistema de registo de acessos 

para controlo do pessoal autorizado; 

• Os RH armazenados devem ser recolhidos, pelo menos, três vezes por semana, 

dado que se pode considerar que o armazenamento por tempo superior a dois dias, 

uma ameaça controlada que aumenta o risco de contaminação ambiental e a 

propagação de infeções; 

• A área de armazenamento deve ser lavada e desinfetada cada vez que seja 

desocupada, assim como as estruturas de transporte e os contentores. 

Em todos os serviços deverão ser considerados compartimentos técnicos secundários, 

áreas sujas, onde serão depositados os resíduos produzidos diariamente. Os resíduos 

armazenados nestes espaços deverão ser encaminhados pela equipa responsável para o 

compartimento técnico principal, respeitando os circuitos de circulação e os horários 

estabelecidos internamente para estes serviços. 

Após a recolha dos contentores deverá proceder-se imediatamente à sua substituição, por 

equipamentos com características idênticas. 

À semelhança do que foi definido para o compartimento técnico principal, as áreas sujas 

deverão apresentar as seguintes características: 

Em cada serviço deverá existir uma área suja para armazenamento dos equipamentos de 

gestão dos resíduos; 
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• Os compartimentos devem ter pavimentos e paredes lisas, impermeáveis e anti-

corrosivas, com as esquinas de junção entre pavimento e paredes arredondadas; 

• Deve ter fornecimento de água e estar instalado o equipamento necessário para 

limpeza e desinfecção dos funcionários e das infra-estruturas; 

• O compartimento técnico deve possuir iluminação e sistema de ventilação de 

forma a promover o ambiente de trabalho de qualidade; 

• O compartimento técnico deve ter acesso restrito. 

Os compartimentos de armazenamento intermédio devem ser de fácil limpeza, arejados e 

dispor de equipamento de proteção contra incêndios. O local deve estar claramente 

assinalado com uma indicação na porta e apenas ser acessível a pessoas autorizadas. 

Por último, será implementado um Sistema de Gestão de Resíduos que tem por objetivo: 

• Sensibilizar todos os participantes para a importância da aplicação dos princípios 

consagrados na legislação, nomeadamente o princípio da prevenção, o da 

responsabilidade pela gestão e o da hierarquização da gestão de resíduos; 

• Implementação de medidas internas de gestão e desempenho ambiental, que 

promovam uma política integrada de gestão dos resíduos que fomente a redução 

na fonte e estimule a reutilização e reciclagem, bem como a sua valorização e 

deposição final; 

• Elaboração de planos de prevenção, redução, reutilização e separação de resíduos; 

• Seguir abordagens por material, cumprindo as metas de reciclagem das diretivas 

comunitárias para as principais tipologias; 

• Implementar soluções adequadas para a recolha e encaminhamento de resíduos 

• Desenvolver políticas e práticas ecológicas que encorajem a aquisição sustentável. 

 

3.6.8.18 Armazém de Jardinagem – Volume 05 [ME/JA] 

O Hospital Central do Alentejo, disporá de um Armazém de Jardinagem, com os 

equipamentos e ferramentas necessárias para o serviço de manutenção das zonas verdes 

do Hospital. 

Para a recolha de informação adicional, à sumariamente apresentada, recomendamos a 

consulta ao VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde 

consta a descrição pormenorizada dos elementos do Projeto de Execução do Volume 05 - 
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Instalações e Equipamentos Mecânicos [ME], particularmente o módulo Armazém de 

Jardinagem [JA]. 

 

3.6.8.19 Instalações e Equipamentos Elétricos – Volume 06 [EL] 

O Hospital Central do Alentejo, será alimentado a partir da rede pública de distribuição de 

energia elétrica. Essa alimentação prevê-se que será em Média Tensão (15kV) por 

imperativos vários, tais como a disponibilidade da rede urbana de média tensão, de 

eficiência económica de aumento da qualidade e fiabilidade da qualidade de serviço. A 

tensão de alimentação foi definida pela EDP em reunião que teve lugar nas instalações da 

EDP de Évora. 

Considerou-se em termos de dimensionamento a instalação das seguintes potências: 

• Rede Normal: Transformadores : 9 x 1250kVA = 11.25 MVA 

• Rede Emergência: Geradores : 4 x 1500kVA = 6 MVA 

• Rede Ininterrupta: UPS : 1x150kVA + 1x150kVA = 300 kVA 

Serão instalados 2 Postos de Transformação no Hospital. 

Estes postos estarão interligados em anel entre si, aumentando, desta forma, a fiabilidade 

da alimentação elétrica. 

Na conceção e dimensionamento dos Postos de Transformação ponderou-se a redundância 

de equipamento de potência face à carga nominal prevista e ao elevado grau de fiabilidade 

no abastecimento requerido pela instalação, tal como, a segurança da exploração e a 

facilidade de manutenção. 

Os PT´s projetados estão compostos da seguinte forma: 

• PT1: 6 x 1250KVA; 

• PT2: 3 x 1250KVA 

A distribuição, número de pontos de luz, e tipo de armaduras, obedeceu essencialmente a 

critérios técnicos que pretendem em cada compartimento um ambiente correto com níveis 

de iluminação adequados à ocupação prevista e ao tipo de tarefas a desenvolver. Foram 

tidas ainda em atenção e as disposições técnicas e regulamentares em vigor, no que às 

condições do presente projeto é aplicável, nomeadamente quanto a níveis e cor de luz, 

utilizando-se como base as normas CEI. 

Na determinação das soluções de iluminação a aplicar atendeu-se a diversos fatores do 

quais se salientam: 
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• Custo de armadura vs seu rendimento; 

• Custos de manutenção e sua periocidade (duração de vida da luminária e drives e 

de acessórios, limpeza); 

• Uniformidade e qualidade de iluminação; 

• Facilidade de aquisição de todos os componentes que compõem o sistema. 

A fonte de iluminação será LED. 

Foi considerada a regulação do fluxo luminoso nas diversas unidades de cuidados intensivos 

e unidades de imagiologia. 

O Projeto contempla ainda todos os sistemas relacionados com as Redes de distribuição de 

energia elétrica em B.T., Redes de distribuição a neutro isolado (Nas salas de operações, 

nas unidades de recobro, nas salas de pequena cirurgia, nas salas de cuidados intensivos, 

nas salas abertas e quartos de isolamento das unidades de cuidados intensivos e cuidados 

especiais, nas salas de partos, e em todas as salas em que se exija maior segurança por 

nelas se praticarem técnicas invasivas, serão previstas medidas adicionais de proteção 

contra riscos de electrocução, designadamente pela instalação de sistemas de alimentação 

de energia elétrica com neutro isolado, ligações equipotenciais e outros dispositivos de 

segurança aconselháveis), Redes de ligação à terra e de equipotencialidade, Quadros 

eléctricos, Classificação de Locais, Instalação eléctrica de iluminação, Tomadas, força motriz 

e alimentações especiais, Proteção contra descargas atmosféricas, Rede estruturada para 

voz e dados (integra o sistema de procura de pessoas), Sistemas de monitorização, 

sinalização e intercomunicação, Difusão de som ambiente, Sistemas de informação horária 

– relógios eléctricos, Redes internas de tv, Radiocomunicações (infra-estruturas), Meios 

electromecânicos – transporte de pessoas e cargas – elevadores e escadas rolantes, e 

Iluminação e sinalização de heliporto. 

Para a recolha de informação adicional, à sumariamente apresentada, recomendamos a 

consulta ao VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde 

consta a descrição pormenorizada dos elementos do Projeto de Execução do Volume 06 - 

Instalações e Equipamentos Elétricos [EL]. 

 

3.6.8.20 Gestão Técnica – Volume 07 [GT] 

O Hospital Central do Alentejo, possuirá um Sistema de gestão técnica centralizada (SGTC), 

que incide nas funções atribuídas a este sistema sobre as Instalações Elétricas, Instalações 

Mecânicas, Instalações Hidráulicas, Instalações de Segurança Integrada (no caso da deteção 
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e alarme de incêndio, apenas sinalização de eventos) e Elevadores muito embora se tenha 

previsto a sua adequação ao controlo da generalidade das instalações especiais nas quais se 

incluem o Sistema Robotizado de Transporte, Sistemas de transporte pneumático, Redes de 

gases medicinais, etc. 

Pretende-se deste modo conseguir um funcionamento integrado dos diversos sistemas, 

simplificando a exploração do complexo e orientando os programas de manutenção 

preventiva, bem como possibilitar uma redução significativa nos consumos energéticos por 

controlo de cargas, procurando eliminar eventuais picos de potência, e elaborar uma 

gestão horária adequada das diversas cargas. Estas medidas permitirão uma otimização na 

gestão do edifício e aliadas à gestão de energia, a implementação de medidas de 

conservação e utilização racional de energia. De uma forma resumida essas medidas serão: 

• Centralizar, visualizar e registar a informação relevante dos diversos consumos 

energéticos parciais e totais; 

• Comparar, de forma analítica, os consumos energéticos registados com valores de 

referência internos e externos; 

• Interligar todas as instalações técnicas do edifício; 

• Otimizar a manutenção preventiva e corretiva; 

• Conciliação entre as exigências de qualidade de ar ambiente e a redução dos 

consumos energéticos associados às instalações AVAC; 

• Programação/parametrização horária 

Embora todas as ações que devam ser tomadas em caso de sinistro sejam tomadas 

diretamente pelas Instalações de Segurança, este sistema assegurará um interface entre os 

sistemas de Segurança do edifício e as Instalações Técnicas. 

O SGTC foi projetado tendo em consideração as necessidades regulamentares das diversas 

especialidades, bem como foi considerado em diversas vertentes que se traduzem numa 

maior valia significativa em termos de gestão/manutenção sem obrigar a um custo 

demasiado elevado. Foram simultaneamente respeitados os pedidos do Dono-de-Obra 

relativamente as capacidades pretendidas para o SGTC. De uma forma genérica o SGTC irá 

ter as seguintes funções base: 

• Monitorização, arquivo e tratamento dos consumos gerais e parciais do Hospital, 

incluindo os de espaços a concessionar; 

• Controlo de iluminação interior e exterior; 

• Cortes parciais de energia e deslastragem de cargas não prioritárias; 
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• Comunicação/controlo dos grupos geradores 

• Repetição dos alarmes dos sistemas de segurança, de alimentação de gases e de 

transporte pneumático; 

• Monitorização dos elevadores e escadas rolantes; 

• Monitorização do sistema de transporte robotizado; 

• Monitorização das instalações frigoríficas; 

• Monitorização das estações de bombagem das instalações hidráulicas; 

• Comando, monitorização e registo do funcionamento dos equipamentos associados 

às instalações mecânicas de climatização. 

O SGTC será constituído por controladores básicos do tipo "DDC”, em topologia distribuída, 

interligados entre si e ao micro-computador de supervisão por intermédio de uma rede de 

comunicação através de adaptadores para Protocolo de comunicações (Automation 

Servers). O protocolo de comunicações escolhido é do tipo aberto e permite que nesta 

rede, em qualquer ponto da mesma, seja ligado outro equipamento independentemente 

da marca ou fabricante, desde que respeite a linguagem do protocolo de comunicação. 

Existirá um Posto de Supervisão que permitirá monitorizar e comandar as instalações 

técnicas, e parametrizar as diferentes variáveis associadas às instalações. O Posto de 

Supervisão será instalado no Gabinete do Responsável de Segurança. 

Existirão três micro-computadores de supervisão (um server + workstation e duas 

workstations) que permitirão monitorizar e comandar as instalações técnicas e 

parametrizar as diferentes variáveis associadas às instalações, prevendo-se que venha a ser 

instalado na receção. 

Os computadores estarão interligados entre si através da rede de cablagem estruturada do 

Hospital. 

Ao Posto de Supervisão principal será ligada uma impressora para registo cronológico de 

acontecimentos e emissão, periódica e/ou a pedido do operador, de relatórios. 

Não obstante a existência de um posto de supervisão dedicado, será possível a ligação 

remota, através da Intranet e mesmo da Internet, ao sistema da gestão técnica 

centralizada, sendo a atribuição de permissões configurável, possibilitando, consoante o 

utilizador conectado, a alteração de parâmetros e variáveis ou apenas a leitura dos 

mesmos. 

Para a recolha de informação adicional, à sumariamente apresentada, recomendamos a 

consulta ao VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde 
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consta a descrição pormenorizada dos elementos do Projeto de Execução do Volume 07 - 

Gestão Técnica [GT]. 

 

3.6.8.21 Segurança Integrada – Volume 08 [ST] 

Foi desenvolvido um estudo de segurança para o Hospital Central do Alentejo contra riscos 

de incêndio, pelo que houve cuidados redobrados na análise de segurança, já que se trata 

de uma unidade Hospitalar, que terá de funcionar em situação de catástrofe. 

Pretende-se que o edifício seja uma construção segura, para o que se prevê a utilização de 

materiais adequados à segurança contra incêndio (materiais com a classe de reação ao fogo 

adequada), com a finalidade de minimizar ao máximo a eclosão de um incêndio, e no caso 

de este ocorrer, que não se desenvolva, ficando circunscrito a uma área restrita, pelo que, 

para tal será dotado de meios de deteção de incêndio e meios de extinção de incêndio 

(meios de primeira e segunda intervenção). 

Uma das medidas de segurança a implementar, de forma a diminuir os riscos de eclosão de 

um incêndio, é, por exemplo, a localização de todos os depósitos de combustível e oxigénio 

líquidos fora da área de construção do edifício. 

O objetivo principal de construir um edifício seguro é garantir a segurança dos ocupantes, 

em situação de incêndio. 

No decurso da exploração desta unidade hospitalar, atendendo à dimensão e 

complexidade, e já no capítulo das medidas de autoproteção, existirá uma equipa de 

segurança contra incêndio, chefiada por um Responsável de Segurança (RS) que será o seu 

órgão da administração, e deverá desempenhar funções a tempo inteiro, podendo delegar 

competências. 

As equipas que o apoiam, poderão ser funcionários do hospital, devendo ser pessoas que 

garantam aptidão física, conheçam bem o edifício, possuam conhecimentos técnicos, 

formação e treino em matéria de segurança, divididas da seguinte forma: 

• Equipa de primeira intervenção; 

• Equipa de evacuação; 

• Equipa de primeiros socorros; 

• Equipa de apoio 

Estas equipas terão qualificações para agir com sensatez, de forma a evitar o pânico e 

encaminhar, numa primeira fase, as pessoas em perigo, para zonas seguras. 
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Estas equipas estarão preparadas para operar os meios de primeira intervenção de 

segurança, lançando ações de combate, mesmo antes da chegada dos Bombeiros. 

O sucesso de uma ação deste tipo deverá ter o apoio de todo o pessoal, pelo que um dos 

objetivos do RS será criar programas para a sensibilização e instrução de pessoas no interior 

da unidade hospitalar, no domínio da segurança contra incêndio. 

Pretende-se que na fase de exploração do edifício sejam realizados exercícios de evacuação 

que envolvam simulacros, nomeadamente com a utilização de fumos. Este tipo de ação só 

poderá ser levado a efeito mediante a informação prévia dos ocupantes e com a 

colaboração dos Bombeiros e de delegados da Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil (ANEPC). 

Para além de estarem criadas condições favoráveis às equipas de salvamento de pessoas, 

com meios adequados de combate ao incêndio, existem meios passivos adequados, como 

por exemplo compartimentações corta-fogo (houve a preocupação de dividir a CCF, sempre 

que possível, por áreas de serviços), vias horizontais e verticais protegidas contra fumos. 

Foi dada especial atenção à criação de condições de segurança, principalmente às pessoas 

com dificuldades na locomoção – no exterior existirão rampas de acessos de forma a dar 

cumprimento à legislação das acessibilidades em vigor, e no interior estão previstos 

elevadores, que funcionarão em situação de emergência, sempre com a capacidade de 

transportar pessoas em cadeiras de rodas. 

A continuidade de serviço do hospital nunca deverá ser posta em causa, considerando que 

mesmo em situação de catástrofe, terá de se manter em funcionamento. Todos os mínimos 

pormenores serão tidos em atenção, em cada uma das diferentes especialidades de 

engenharia. 

Assim, as soluções adotadas, nas especialidades de engenharia, terão como objetivo a 

operacionalidade do hospital, acima referida. 

Para a recolha de informação adicional, à sumariamente apresentada, recomendamos a 

consulta ao VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde 

consta a descrição pormenorizada dos elementos do Projeto de Execução do Volume 08 - 

Segurança Integrada [SI]. 
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3.6.8.22 Equipamento – Volume 09 [EQ] 

O projeto de equipamento (EQ) do Hospital Central do Alentejo, foi desenvolvido de acordo 

com as necessidades específicas do edifício e, segundo os parâmetros estipulados no 

caderno de encargos, dividido em dois grandes grupos: 

• EQ / B – Bancadas Gerais e de Laboratório 

• EQ / G – Equipamento Geral 

Na alínea referente a EQ / B separam-se as bancadas gerais das de laboratório, por terem 

processos de construção e utilização distintos. As primeiras encontram-se desenhadas e 

pormenorizadas no presente projeto de Equipamento (EQ); as segundas apresentam-se 

com descrição genérica da forma de fabrico e acabamento e, para concurso, deverão ser 

ajustadas às condicionantes específicas de cada laboratório a equipar  

Para a recolha de informação adicional, à sumariamente apresentada, recomendamos a 

consulta ao VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde 

consta a descrição pormenorizada dos elementos do Projeto de Execução do Volume 09 - 

Equipamento [EQ]. 

 

3.6.8.23 Heliporto – Volume 10 [HP] 

O projeto do Heliporto do Hospital Central do Alentejo, foi A plataforma do heliporto foi 

localizada seguindo dois critérios: 

• proximidade com os serviços de Urgência e do Bloco Operatório e acesso coberto 

aos mesmos; 

• viabilização das superfícies de aproximação e de descolagem num sector de rumos 

o mais amplo possível. 

Para o efeito, o heliporto foi localizado em plataforma elevada, exterior ao edifício 

hospitalar, em proximidade com a entrada dos serviços de Urgência (95m). 

A sobrelevação do heliporto permite a existência de dois rumos de 

aproximação/descolagem totalmente desobstruídos em toda a amplitude, factor 

importante dada a densidade de vias existentes na envolvente. Os rumos de 

aproximação/descolagem preferenciais evitam igualmente o sobrevoo do hospital e as 

consequências negativas que tal acarretaria (ruído, riscos inerentes em caso de acidente). 

As superfícies de desobstrução do heliporto foram determinantes na definição da sua 

implantação, garantindo que o sobrevôo de vias municipais é feito o mais afastadamente 
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possível, bem como no desenho dos espaços exteriores – garantindo o sombreamento do 

parque de estacionamento de pessoal através de pérgolas vegetais, cuja altura é 

determinada e facilmente controlada. 

Competirá às autoridades aeronáuticas a publicação das áreas de servidão do Heliporto e 

sua regulamentação, em conformidade com as superfícies de desobstrução que se 

enunciam de seguida e que se definirão com maior precisão nas peças desenhadas do 

projeto de execução. 

Dada a proximidade de uma via rápida de tráfego que se prevê intenso (via a nascente), a 

descolagem noturna visual está apenas garantida numa orientação que dela se afasta (NO-

SE) com declive de 4,5% em toda a sua extensão. Esta orientação afasta-se igualmente do 

centro urbano de Évora, e aponta na direção de Lisboa (para onde se prevê o maior fluxo 

de tráfego aéreo). 

Na orientação O-E esta operação só será possível durante o período diurno, com um declive 

de 8% totalmente desobstruído em todos os sectores. Esta configuração permite uma 

altura totalmente desobstruída de aprox.22m., na zona de sobrevôo da via nascente, bem 

como uma altitude de vôo mais alta na aproximação ao centro urbano de Évora. 

A aproximação está garantida de forma segura e totalmente desobstruída em ambos os 

cones projetados. 

O Heliporto do Novo Hospital Central do Alentejo em Évora deverá estar equipado para a 

realização de operações de aterragem/descolagem em voo visual diurno e noturno não 

estando contudo previstas operações de reabastecimento e/ou de manutenção. 

No desenvolvimento do presente projeto estabeleceu-se, conforme recomendação do 

Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) como helicóptero de projeto o modelo BELL 412. 

No entanto, para o dimensionamento estrutural seguiu-se o peso do modelo KAMOV 

(12.000 kg), permitindo maior flexibilidade no uso do heliporto. 
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Figura 3.11 – Helicóptero Bell 412 em manobra de aproximação  

 

Para a recolha de informação adicional relativa às características físicas do 

dimensionamento do Heliporto, recomendamos a consulta ao VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, 

e particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde consta a descrição pormenorizada dos 

elementos do Projeto de Execução do Volume 10 – Heliporto [HP]. 

 

3.6.8.24 Espaços Exteriores – Arquitetura Paisagista – Volume 11 [EE/PA] 

O projeto e a construção do Hospital Central do Alentejo constitui uma oportunidade rara 

de, a partir da infra-estrutura pesada de escala regional em que se integra, se procurar 

estabelecer um equilíbrio, mesmo que precário, entre o território em que se insere e o 

impacto que sempre resulta da instalação de uma infra-estrutura com estas características. 

Trata-se, afinal de procurar estabelecer uma relação entre a escala de um “edifício”, 

necessariamente extenso e de dimensões generosas porque a própria infra-estrutura assim 

o exige, e um território caracterizado por uma topografia suave, profundamente marcado 

pela prática de uma agricultura extensiva. 

Entendemos por isso que, mais importante do que a correta resolução desta nova infra-

estrutura, se deve pensar o território globalmente, na medida em que este pode beneficiar, 

ainda que indiretamente, de uma transformação “útil”, porque ordenada, a partir da 

instalação daquela infra-estrutura. 

Assim se compreende a importância que as áreas de inserção urbana e paisagística do 

hospital podem adquirir, não só enquanto momento privilegiado de integração no território 
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daquela infra-estrutura, mas também, e fundamentalmente, enquanto oportunidade para 

lhe encontrar um sentido, ou uma lógica, que seja pelo menos a origem de uma 

“sequência” de paisagem. 

O novo hospital, pelo modo como se insere na situação preexistente ou por oposição e 

definição de novas paisagens, deverá também ele ser capaz de conquistar o seu próprio 

lugar na paisagem, acrescentando-lhe novos usos e, eventualmente, outras dinâmicas de 

ocupação. 

O anonimato do edifício só poderá servir para encobrir ou atenuar as muitas complexidades 

de que é feita a construção desta infra-estrutura, devendo, por isso mesmo, ser capaz de 

dissolver a matéria das partes que o constituem, transformando-as num todo coeso, 

dinâmico e capaz de gerar formas equilibradas de apropriação do território. 

A intervenção paisagística nas áreas de enquadramento do hospital são desenhadas 

“naturalmente” a partir das características topográficas do terreno a tratar, das respectivas 

confrontações, das condições edafoclimáticas, da exposição solar dominante, da tradição 

de 

arborização da zona e das condicionantes decorrentes da nova construção, motivando no 

seu conjunto as opções que dão origem ao projeto. 

As espécies características da zona, com grande importância ecológica e paisagística, serão 

introduzidas nas áreas de intervenção porque constituem a garantia de uma boa 

adaptação. 

O critério de distribuição das espécies arbóreas, arbustivas e de cobertura de solo, basear-

se-á nas características edafoclimáticas do local, na integração da construção com o meio 

ambiente, na proteção da mesma relativamente à envolvente e na criação de espaços 

abertos e de livre circulação que esteticamente não constituam uma separação marcante 

entre os vários elementos de projeto. 

A topografia do terreno original, na especialidade de Espaços e Exteriores – Arquitetura 

Paisagista, não sofrerá alterações. Também aqui, a importância ecológica e paisagista da 

região, assume em relação às alterações topográficas, preponderância na não alteração dos 

fatores que interferem diretamente no equilíbrio do ecossistema. 

As alterações topográficas que existirão são decorrentes da obra de construção do edifício 

e das consequentes acessibilidades e estão tratadas nos respetivos projetos. 

Os taludes de aterro e escavação, zonas adjacentes aos taludes, os taludes das vias de 

acesso e todas as áreas afetadas pelas obras, nomeadamente os terrenos ocupados com o 
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estaleiro, serão objeto de um cuidado especial no sentido de atenuar e/ou eliminar 

impactos menos positivos na envolvente construída ou paisagística próximas. 

As margens das linhas de água existentes serão intervencionadas no sentido da sua 

consolidação enquanto elemento de paisagem de interesse indiscutível do ponto de vista 

ambiental e como recolha das águas pluviais e freáticas dos espaços exteriores e do 

edifício. 

Do ponto de vista funcional, será necessário proteger os terrenos que ficarem sem 

cobertura, principalmente os taludes de aterro e de escavação, da erosão hídrica e eólica 

através da sua estabilização biológica, pela fixação de vegetação. 

A constituição de uma estrutura verde respeitando as características edafo-climáticas da 

região é sempre favorável do ponto de vista ecológico. A utilização de vegetação das 

formações climáticas próprias da zona permite atuar na constituição de estruturas de 

ativação biológica contribuindo ao mesmo tempo para uma melhor adaptação e menor 

necessidade de manutenção. 

Do ponto de vista económico o projeto irá procurar atingir o melhor balanço 

custo/benefício, com a redução dos custos inerentes à realização da obra e à manutenção 

da estrutura proposta, sem prejudicar os objetivos estéticos, ecológicos e funcionais. 

No terreno de obra existe um elevado número de árvores e sempre que possível, 

aproveitou-se a vegetação existente, tendo-se complementado estes elementos com 

outros elementos arbóreos da mesma espécie promovendo-se situações de continuidade e 

proteção ambiental, com principal importância para os sobreiros, azinheiras enquanto 

espécies florestais protegidas e oliveiras. 

As árvores que se situem na área de implantação do edifício, arruamentos e passeios serão 

para transplantar ou remover dependendo do seu estado fisiológico e valor natural. A 

avaliação deste critério, transplantar ou remover, será feita no início de obra antes dos 

trabalhos de terraplanagem, implicando o necessário cumprimento legal inerente à 

condição de espécies protegidas, para o sobreiro e para a azinheira, com o pedido prévio de 

abate ou transplante efetuado pelo Dono de Obra aos serviços competentes do ICNF. 

O espaço de intervenção paisagística apresenta duas características distintas. Uma na 

proximidade do hospital e das vias de circulação onde se encontram as praças, os 

estacionamentos e os acessos ao hospital, que será regada e apresentará um carácter mais 

formal. E a restante área que será mais natural, quase sem intervenção, onde se manterá a 

arborização existente. Em ambos os casos a cobertura do solo será assegurada por prado, 

num caso de regadio e no outro de sequeiro. 
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No terreno existem duas linhas de água, uma será reposicionada por necessidade de 

implantação do edifício e em ambas se procederá à estabilização das margens. Na 

sequência destas intervenções para estabilização das margens e com interesse ornitológico 

será plantada vegetação ripícola. 

O que está proposto como espécies vegetais para os Espaços Exteriores teve subjacente em 

primeira análise a adequação às condições edafoclimáticas baseando-se na vegetação 

característica da região e noutras plantas semelhantes igualmente bem adaptadas, no 

sentido de maximizar a resistência às condições naturais e a longevidade das mesmas. 

As espécies vegetais predominantes serão as indígenas, as quais serão asseguradas a partir 

de sementes das plantas locais, pelo que deverá ser consultado o projeto, para a verificação 

do elenco florístico. 

As condições climáticas, a topografia do terreno, a estabilidade das plantas, um 

desenvolvimento equilibrado de acordo com a fisiologia de cada espécie, uma manutenção 

expedita e rentabilizada, são fatores que justificam a necessidade da instalação de um 

sistema de rega automática. 

Respeitando os fatores climatológicos, a correta dotação e frequência de regas permite um 

rápido desenvolvimento das espécies acelerando a consolidação dos espaços verdes e 

baixando os custos de manutenção. 

Como atrás referido, só será instalado um sistema de rega automática nas áreas próximas 

do hospital e das vias de circulação. Na restante área serão instaladas bocas de rega para 

eventuais regas de instalação e de manutenção das plantas. 

O sistema de rega será constituído por a rede primária de adução que alimentará a rede 

secundária de distribuição correspondente a cada sector, unidades de rega, válvulas 

electromagnéticas e sistema de programação eletrónico. 

Para a recolha de informação adicional relativa às características técnicas do projeto de 

Arquitetura Paisagista, recomendamos a consulta ao VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e 

particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde consta a descrição pormenorizada dos 

elementos do Projeto de Execução do Volume 11 – Arquitetura Paisagista [EE/PA]. 

 

3.6.8.25 Espaços Exteriores – Infra-estruturas rodoviárias, acessos e infra-estruturas gerais 

– Volume 11 [EE/IR] 

Para o estabelecimento das infra-estruturas rodoviárias e acessos ao Hospital Central do 

Alentejo houve correspondência no sentido de compatibilizar a proposta da câmara 
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municipal de Évora com a equipa projetista do consórcio. Ainda assim, o eixo periférico de 

contorno do parque de estacionamento a nascente do lote, paralelo à futura via nascente, 

poderá sofrer ajustamentos em função do projeto proposto pela C.M para a referida via. 

Assim, o projeto comtemplou o estudo composto pelas vias de circulação internas, parques 

de estacionamento e ligações à futura via nascente, respeitante assim à via distribuidora. 

A proposta de implantação partiu de um estudo cuidadoso das condicionantes do terreno e 

responde aos seguintes critérios: 

• Otimização dos acessos ao recinto hospitalar, incluindo a faixa de proteção de 18 

metros ao eixo da nova via distribuidora; 

• Otimização das vistas e, paralelamente otimização da orientação solar passiva do 

edifício; 

• Minimização dos trabalhos de movimentos de terra e de escavação; 

• Minimização do corte de árvores (i.e. cabeços, manchas arbóreas, afloramentos 

rochosos, etc.); 

• Integração na envolvente próxima, predominantemente rural; 

• Criação de uma praça central exterior de fácil acesso que liga ao átrio de entrada do 

edifício. 

A proposta para o Hospital Central do Alentejo, em Évora 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. A partir desta via, que se desenvolve já no interior do 

recinto hospitalar, serão efetuadas as entradas distribuídas da seguinte forma: 

• Entrada de acesso à Urgência – Via dedicada que acede ao serviço de Urgência, a 

norte do edifício hospitalar. Permite o acesso ao estacionamento junto da 

Urgência; 

• Entrada Principal – Via que dará acesso à 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 pólos 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 
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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. 

A via de acesso à Urgência servirá também para a saída das ambulâncias e do VMER, 

contornando o edifício e saindo do recinto na via de distribuição local já referida acima. 

Está projectado um anel de segurança em redor do edifício hospitalar, permitindo o acesso 

a todas as fachadas do edifício, de acordo com a legislação em vigor, cumprindo as larguras 

obrigatórias, em via (4,00m) e em impasse (7,00m quando estes existem), e todos os raios 

de curvatura. 

A via principal de acesso ao Hospital “arranca” da via nascente (CM 1085) através de uma 

via de desaceleração em bisel rectilíneo seguida de uma curva circular tangente ao bordo 

da via de circulação interna. 

Da mesma forma, a saída do Hospital é feita através de uma via de aceleração, que permite 

a entrada na via nascente de forma segura para os condutores. 

Internamente, a circulação faz-se essencialmente através de dois eixos principais, que 

permitem o acesso aos parques de estacionamento e aos vários serviços do Hospital, 

nomeadamente às Urgências, Medicina Física e de Reabilitação, Hemodiálise, Farmácia e à 

Entrada Principal. 

A poente existe ainda uma via de acesso aos Serviços e Abastecimento. 

Foi criada uma via de acesso à Morgue e Medicina Legal, diretamente a partir da Via de 

Entrada de Serviços, em túnel, passando por baixo da via de circulação interna. 

Foram definidos os seguintes eixos de cálculo cujas diretrizes e rasantes são apresentadas 

nas peças desenhadas: 

• Eixo 1 – Eixo periférico, desde a entrada a partir da via nascente, até à saída para a 

mesma via nascente, com uma extensão de cerca de 885m; 

• Eixo 2 – Eixo paralelo à via nascente, que parte do Eixo 1, passa em frente à entrada 

principal do Hospital, e termina novamente no Eixo 1, com uma extensão de cerca 

de 412m; 

• Eixo 3 – Eixo paralelo à via nascente, que parte da intersecção do Eixo 1 com o Eixo 

2 , contornando todo o parque de estacionamento nascente, terminando 
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novamente no Eixo 2, junto à entrada do parque de estacionamento central, com 

uma extensão de cerca de 459m; 

• Eixo 4 – Eixo de acesso à Urgência, que arranca no Eixo 1, entre a zona ajardinada e 

o edifício, dobrando para norte, passando entre a zona do heliporto e o parque de 

estacionamento norte, terminando novamente no Eixo 1, com uma extensão de 

cerca de 203m; 

• Eixo 5 – Eixo de acesso à Medicina Física e de Reabilitação, que arranca e termina 

no Eixo 1, com uma extensão de cerca de 99m; 

• Eixo 6 – Eixo de acesso à Hemodiálise, com início no Eixo 2 e final na zona de 

estacionamento, com uma extensão de cerca de 37m; 

• Eixo 7 – Eixo de acesso à Entrada Principal, que arranca e termina no Eixo 2, com 

uma extensão de cerca de 143m; 

• Eixo 8 – Eixo de acesso à Entrada de Serviços e Abastecimento e Cais de Descarga, 

com início num arruamento existente, a norte, e terminando no Piso -2 do edifício, 

com uma extensão de cerca de 220m; 

• Eixo 9 – Eixo de acesso à Morgue e Medicina Legal, com início no Eixo 8, 

atravessando o Eixo 1 de forma desnivelada, com uma extensão de cerca de 42m; 

• Eixo 10 – Eixo de cálculo, na proximidade da urgência, com início no Eixo 1 e final 

no Eixo 4, e extensão de cerca de 38m. 

Ao nível de estacionamentos, e no desenvolvimento dos parques de estacionamento 

exteriores, para além do número de lugares a atingir, procurou-se que a implantação 

respeitasse o terreno existente e permitisse a, plantação de árvores na sua envolvente. Foi 

opção do projeto minimizar a criação de plataformas extensas no estacionamento exterior. 

O Hospital prevê 1561 lugares de estacionamento no exterior e 12 no Piso -2, divididos em 

três: Público, Pessoal e Cargas e Descargas. Inseridos nos lugares afetos ao público serão 

projetados lugares específicos para deficientes motores, e ainda lugares específicos para 

ambulâncias junto aos serviços de Urgência, Medicina Física e de Reabilitação. 

Está prevista a distribuição de 654 lugares (incluindo 6 acessíveis) num grande parque a 

nascente do edifício, destinado a pessoal, e 725 (incluindo 10 acessíveis) noutro grande 

parque a norte do edifício, para uso público. Os restantes lugares encontram-se distribuídos 

da seguinte forma: 

• 12 lugares reservados a táxis/transportes públicos próximo da entrada principal do 

edifício 
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• 150 lugares (incluindo 10 acessíveis) próximos das entradas dos serviços 

Hemodiálise e Medicina Física e de Reabilitação 

• 20 lugares (dos quais 4 acessíveis e 10 reservados a ambulâncias) próximos dos 

serviços de Urgências e restantes áreas de estacionamento 

• 12 lugares no Piso -2 

O uso destes lugares será predominantemente público, mas poderá ser redefinido de 

acordo com as necessidades específicas de cada serviço. 

O parque de estacionamento afeto ao Público está localizado na faixa entre a nova via 

interna de circulação e a via distribuidora principal de ligação da EN 114 e a estrada das 

Alcáçovas. O estacionamento do pessoal está localizado a norte do edifício, permitindo a 

total separação de fluxos Público/Pessoal. 

O restante estacionamento, está localizado de acordo com as necessidades dos respetivos 

serviços, que passamos a descriminar: 

• Urgência - Lugares para estacionamento de ambulâncias, e lugares para publico, a 

cerca de 30 metros (situação mais desvantajosa), 

• Medicina Física e de Reabilitação - Lugares para estacionamento de ambulâncias 

(cobertos) e lugares para público. Estão previstos ainda lugares reservados a 

deficientes, situados a menos de 100 metros. 

• Hospital de Dia - Lugares para estacionamento de ambulância e lugares de público. 

Em todos os serviços acima referidos existe lugar para tomada e largada de passageiros 

resguardados das intempéries. 

Todos os lugares de estacionamento para viaturas à superfície, bem como os percursos 

exteriores, serão dotados de proteção solar ligeira através de árvores, de acordo com o 

especificado no Projeto de Paisagismo. 

Para a recolha de informação adicional relativa às características técnicas dos projetos de 

Infra-estruturas rodoviárias, acessos e infra-estruturas gerais, recomendamos a consulta ao 

VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde consta a 

descrição pormenorizada dos elementos do Projeto de Execução do Volume 11 – Infra-

estruturas rodoviárias, acessos e infra-estruturas gerais [EE/IR]. 
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3.6.8.26 Estudos Especiais – Acústica - Volume 12 [EP/AC] 

Para o estabelecimento das soluções de condicionamento acústico do Hospital Central do 

Alentejo as soluções construtivas descritas e apresentadas no Projeto de Arquitetura já 

contemplam os materiais com desempenho acústico necessários para o correto 

condicionamento acústico dos espaços. 

As soluções construtivas e equipamentos descritos e apresentados nos Projetos de 

Engenharia já contemplam os materiais e equipamentos com desempenho acústico 

necessários para o correto condicionamento acústico das várias instalações técnicas. 

Para a verificação do impacte sonoro e incomodidade sonora decorrente da atividade 

de todo empreendimento incluindo as fontes de ruído móveis (rodovias e heliporto - 

tráfego rodoviário e aéreo), na envolvente exterior próxima, consta dos capítulos 4.5 e 

6.3.5 – Ambiente Sonoro, a respetiva caracterização da situação de referência e a 

correspondente avaliação de impactes. Já no capítulo 7 e 8.2, são apresentadas as medidas 

de minimização e o respetivo plano de monitorização. 

Para a recolha de informação adicional relativa às características técnicas do projeto de 

condicionamento acústico, recomendamos a consulta ao VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e 

particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde consta a descrição pormenorizada dos 

elementos do Projeto de Execução do Volume 12 – Estudos Especiais – Acústica [EP/AC]. 

 

3.6.8.27 Estudos Especiais – Sinalética - Volume 12 [EP/SL] 

Para o estabelecimento das soluções as soluções de sinalética a implementar no Projeto do 

Hospital Central do Alentejo, nomeadamente na fase de Projeto de Execução, resultaram 

de uma profunda análise do edifício e do seu funcionamento, tendo como principal objetivo 

a orientação dos fluxos de pessoas, e garantir uma fácil leitura de chegada ao destino 

pretendido. 

Para a recolha de informação adicional relativa às características técnicas dos projetos de 

Infra-estruturas rodoviárias, acessos e infra-estruturas gerais, recomendamos a consulta ao 

VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde consta a 

descrição pormenorizada dos elementos do Projeto de Execução do Volume 12 – Estudos 

Especiais – Sinalética [EP/SL]. 
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3.6.8.28 Estudos Gerais – Plano de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição - 

Volume 12 [EP/IA] 

Foi incluído no âmbito do Projeto de Execução do Hospital Central do Alentejo, a realização 

do Plano de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição (PPGRCD), para a fase de 

construção. 

Para a recolha de informação adicional relativa ao PPGRCD e dado o seu carácter preliminar 

(sujeito a revisão e adequação no decorrer da fase de obra), recomendamos a consulta ao 

VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde consta a 

descrição pormenorizada dos elementos do Projeto de Execução do Volume 12 – Estudos 

Gerais – Plano de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição [EP/IA]. 

 

3.6.8.29 Estudos Gerais – Manutenção - Volume 12 [EP/MA] 

Como forte componente determinante do nível de eficiência da unidade hospitalar, refere-

se a necessidade de um plano estratégico de manutenção dos edifícios, instalações e 

equipamentos, cuja preparação se inicia com a elaboração dos projetos, não só pelas 

normas e requisitos técnicos a seguir, como na utilização de materiais normalizados de 

modo a permitir baixos custos da manutenção. 

De igual modo, considerou-se a aplicação de medidas facilitadoras da futura atividade dos 

serviços de manutenção, nomeadamente acessos a máquinas e equipamentos, percursos 

para os técnicos de manutenção de edifícios e instalações técnicas bem como a utilização 

de caminhos de cabos e condutas de acesso fácil para a sua manutenção, no âmbito do 

Projeto de Execução do Hospital Central do Alentejo. 

Ao nível do estudo da arquitetura, a proposta apresentada prevê um sistema linear de 

caminhos técnicos, ao nível horizontal e vertical, apoiado por áreas técnicas específicas. 

Este sistema permite a organização do funcionamento técnico do edifício, acesso fácil e 

separado às áreas técnicas a partir do exterior, e acesso aos caminhos e outros locais por 

onde passam instalações técnicas. 

De modo a facilitar aspetos relacionados com a exploração e manutenção foi prevista a 

existência de uma "malha" de ductos, interligada com os núcleos estruturais e de 

comunicações verticais. Esta "malha" permite a distribuição vertical de todas as 

especialidades através de condutas e esteiras com acesso amplo em todos os pisos. 

Paralelamente estes circuitos verticais são ligados a caminhos horizontais localizados por 

cima dos tetos falsos, permitindo também aqui o fácil acesso às áreas técnicas. 
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Foi ainda contemplada a variação da altura dos pés direitos de acordo com as necessidades 

técnicas de cada piso, possibilitando a passagem folgada, sempre que possível de 

equipamentos sobre o teto falso. 

Salientamos ainda que as áreas projetadas foram dimensionadas, tendo em conta o 

aumento da capacidade técnica caso o edifício venha a sofrer aumento na sua área. 

Em termos gerais descrevemos as principais zonas e os respetivos acessos: 

• Área Técnica Principal - Localizada no Piso -2 tem acesso direto do cais de cargas e 

descargas, por sua vez com um acesso amplo e direto do exterior. É a partir desta 

área, que inclui a área dos grupos de emergência, dos QGBT, das bombas de calor e 

das caldeiras, que se fará a distribuição através de percursos horizontais (em teto 

falso) ou verticais (em ductos), para a totalidade do edifício. O acesso pelo cais de 

cargas e descargas permita a substituição do equipamento de grande porte, na sua 

grande maioria localizado neste piso. 

• Piso Técnico - Corresponde ao Piso 2 do edifício, ou seja localiza-se entre o 

embasamento do edifício e o volume do internamento, exatamente por baixo 

deste. 

Estas soluções são facilitadoras no que concerne aos aspetos de acessibilidade e 

disponibilidade dos equipamentos e instalações, para a realização de ações de manutenção. 

De facto, a localização de instalações técnicas em espaços exteriores ao edifício principal, 

proporciona o acesso direto e expedito aos equipamentos, minimizando tempos de 

resposta a solicitações, maior facilidade de manutenção e de reposição do normal 

funcionamento das instalações. 

Outro aspeto a considerar, consiste na possibilidade de as ações de manutenção poderem 

ser efetuadas sem perturbação nas atividades do Hospital. 

A atividade de Manutenção, para as áreas de Edifício e Espaços Envolventes, nas suas 

diferentes especialidades, deverá assegurar uma combinação de ações de gestão, técnicas 

e económicas, aplicadas aos bens para otimização dos seus ciclos de vida, de modo a: 

• Manter as instalações, equipamentos e edifício em bom estado de conservação, 

proporcionando as condições adequadas à prestação de cuidados de saúde; 

• Garantir as condições de segurança do edifício e espaços envolventes para os 

profissionais de saúde, utentes e ambiente; 

• Planear as ações de manutenção minimizando as perturbações nas atividades do 

Hospital durante a prestação de serviços; 
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• Prestar serviços de manutenção com eficácia e com qualidade, de acordo com os 

requisitos técnicos e operacionais e cumprindo as normas em vigor. 

Para a recolha de informação adicional relativa aos princípios a seguir no Sistema de Gestão 

da Manutenção, recomendamos a consulta ao VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e 

particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde consta a descrição pormenorizada dos 

elementos do Projeto de Execução do Volume 12 – Estudos Gerais – Manutenção [EP/MA]. 

 

3.6.8.30 Estudos Gerais – Segurança e Saúde - Volume 12 [EP/SS] 

Foi incluído no âmbito do Projeto de Execução do Hospital Central do Alentejo, a realização 

do Plano de Segurança e Saúde no trabalho (PSS), na fase de projeto, propondo as linhas de 

orientação para a fase de construção. 

Para a recolha de informação adicional relativa ao PSS e dado o seu carácter preliminar 

(sujeito a revisão e adequação no decorrer da fase de obra), recomendamos a consulta ao 

VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e particularmente ao ANEXO TÉCNICO I.A, onde consta a 

descrição pormenorizada dos elementos do Projeto de Execução do Volume 12 – Estudos 

Gerais – Segurança e Saúde [EP/SS]. 

 

Dadas as características específicas das seguintes componentes do Projeto de Execução e a 

reduzida relevância para as componentes ambientais integradas no âmbito do EIA: 

• Serviço de alimentação [AL] – Volume 05; 

• Serviço de lavandaria e tratamento de roupas [LA] - Volume 05; 

• Redes de distribuição de outros fluidos [RDF] - Volume 05; 

• Rede de transporte pneumático de amostras e colheitas - Volume 05; 

• Sistema robotizado - Volume 06. 

Recomendamos a consulta ao VOLUME IV- ANEXOS TÉCNICOS, e particularmente ao ANEXO 

TÉCNICO I.A, onde consta a descrição pormenorizada dos módulos do Projeto de Execução 

anteriormente enunciados. 
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3.7 PROJETOS ASSOCIADOS OU COMPLEMENTARES 

Como projetos associados ou complementares, enunciamos os projetos de acessibilidades 

ao Hospital Central do Alentejo, a cargo da Câmara Municipal de Évora, nomeadamente a 

ligação entre a Via de distribuição principal à ligação à EN 114 – Estrada de Lisboa –e à EN 

380 – Estrada das Alcáçovas. 

Importa salientar ainda neste âmbito que, relativamente ao Projeto de Execução da Via 

Rodoviária prevista como acessibilidade ao “Hospital Central do Alentejo” [ligação da EN 

114 à EN 380], projeto em desenvolvimento pela Câmara Municipal de Évora, é 

entendimento dado o âmbito do Projeto de Execução e do EIA, que a avaliação ambiental é 

da responsabilidade do Proponente do Projeto (Câmara Municipal de Évora) bem como o 

estabelecimento de eventuais medidas de minimização, não sendo deste modo 

contemplado no âmbito do presente EIA, a avaliação de impactes ambientais, decorrentes 

do Projeto de Execução da referida via rodoviária, desconhecendo-se para os devidos 

efeitos o traçado em estudo. 

 

 

3.8 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

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

i) Instalação do estaleiro de apoio à obra; 

ii) Trabalhos preparatórios – Levantamento topográfico; 

iii) Desmatação de toda a área de intervenção. Esta atividade restringir-se-á apenas às 

áreas efetivamente intervencionadas; 

iv) Demolições dos elementos previstos; 

v) Transplantação de exemplares arbóreos; 

vi) 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 

– lâmina e balde – podendo verificar-se pontualmente recurso a desmonte por 

explosivos para realizar o desmonte de afloramentos rochosos; 

vii) Implantação da Obra – Elementos de base/Execução - Edifícios 

viii) Construção das infraestruturas exteriores incluindo via distribuidora local interior e 

acessos; 
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ix) Execução da integração paisagística; 

x) Acabamentos; 

xi) Limpeza da área de intervenção e testes. 

 

 

3.9 PROGRAMAÇÃO TEMPORAL 

3.9.1 Fase de Construção 

Na fase de construção está prevista a implantação de uma área de estaleiro, que será 

localizado no interior do terreno para a implantação do Hospital Central do Alentejo, não 

estando prevista a ocupação de outras áreas. 

A maquinaria numa obra deste tipo será a frequentemente utilizada em obras de 

construção civil. Não é expectável a utilização de equipamentos especiais, nem a aplicação 

de processos construtivos díspares dos habitualmente utilizados em obras de construção 

civil. Será garantido na fase de construção a devida homologação de todos os 

equipamentos a utilizar.  

Estima-se que serão necessários 30 meses para a fase de construção, pelo que deverá 

entrar em funcionamento até dezembro de 2023. 

 

3.9.2 Fase de Exploração 

É intenção do Proponente que o equipamento hospitalar 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. 

 

3.9.3 Fase de Desativação 

Conforme referido para a fase de exploração, também não é possível prever, com rigor, 

uma data para a eventual desativação deste equipamento hospitalar. É intenção do 

Proponente que o equipamento hospitalar esteja em exploração o maior tempo possível, 
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pelo que será assegurado as alterações, remodelações e atualizações necessárias para a 

boa manutenção do espaço durante todo o tempo de vida útil da Unidade Hospitalar.  

 

 

3.10 INVESTIMENTO FINANCEIRO 

A ARS do Alentejo indicou que o novo hospital envolve um montante total «superior a 180 

milhões de euros», considerando 150 milhões de investimento previsto (incluindo 40 

milhões de fundos europeus). 

A sequência dos investimentos encontra-se enquadrada pelo plano estratégico do Projeto e 

obedece à logica de maximizar sinergias, otimizando concomitantemente a afetação de 

recursos humanos e materiais imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades previstas. 

 

 

3.11 ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

Dadas as características do Projeto, e a sua compatibilização/previsão no PDM de Évora não 

se considera alternativas viáveis a localização do Projeto. 

3.11.1 Fatores relevantes da Área selecionada para a implantação do Projeto 

• Proximidade ao centro urbano de Évora em áreas marcadamente rurais; 

• Otimização dos acessos ao recinto Hospitalar, incluindo a ligação rodoviária entre a 

EN 114 e a EN 380 incluindo a nova via distribuidora a cargo da Câmara Municipal 

de Évora; 

• Otimização das vistas, e paralelamente, otimização da orientação solar passiva do 

edifício; 

• Orografia do terreno contribuindo para a minimização dos trabalhos de 

movimentos de terras e de escavação, 

• Minimização do corte de árvores, minimização de alterações forçadas ao terreno 

natural e todas as suas componentes (i.e. cabeços, manchas arbóreas, 

afloramentos rochosos etc.) 

• Integração na envolvente próxima, predominantemente rural. 
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Deste modo, e face aos pressupostos anteriormente referenciados, a alternativa 

selecionada constitui o referencial para a delimitação da implantação do Projeto. 

Assim, o EIA irá seguidamente caracterizar e avaliar os principais impactes ambientais 

decorrentes da implantação do Projeto, tendo por base a informação do Projeto já 

anteriormente apresentada, não contemplando o estudo de alternativas à localização do 

mesmo, dado a sua inexistência técnica.  

 

 

3.12 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES 

Pretende-se neste capítulo apresentar de forma clara, sintética4) e esquemática as 

principais atividades geradoras de impactes para as diversas fases do Projeto (Construção, 

Exploração e Desativação). 

  

 
4) Nos capítulos específicos de cada descritor ambiental os impactes serão apresentados com o devido pormenor. 
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Quadro 3.3 – Principais atividades geradoras de impactes para as diversas fases do Projeto 

Fase Atividades Previstas  

Construção 

Atividades de preparação do terreno, designadamente desmatação, decapagem e 

movimentações de terras.  

Instalação e funcionamento do estaleiro. 

Circulação de maquinaria, veículos, equipamentos e pessoas afetos à obra e respetivas 

operações de manutenção. 

Aumento da presença humana, movimentação de máquinas, veículos e pessoas. 

Implantação de todas as edificações, infraestruturas e serviços que compõem a Unidade 

Hospitalar.  

Exploração 

Funcionamento do Projeto (incluindo ações de manutenção relacionadas com o seu 

funcionamento e manutenção). 

Aumento da presença humana e correspondente movimentação de veículos. 

Desativação5) 
Desmantelamento das estruturas implantadas. 

Aumento da presença humana, movimentação de máquinas, veículos e pessoas. 

  

 
5) Não é possível prever, com rigor, uma data para a eventual desativação do projeto. É intenção do Proponente que este seja 

rentável e que esteja em exploração o maior tempo possível. É 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. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO PELO PROJETO 

A caracterização do ambiente afetado pelo Projeto constitui uma etapa fundamental do 

EIA, permitindo o conhecimento das diversas características da área de implantação do 

Projeto, indispensável à correta identificação e previsão dos impactes provocadas pelo 

mesmo. 

Para a esta caracterização foi considerada toda a área de implantação do Hospital Central 

do Alentejo, sendo que na análise de alguns descritores ambientais, e sempre que 

necessário, recorreu-se a uma área de estudo mais vasta. 

De acordo com a experiência de dezenas de Projetos, conforme já referido nos capítulos 

anteriores, é consensual e necessária a existência de uma hierarquização entre os vários 

descritores ambientais. 

Assim, cada descritor ambiental foi caracterizado e aprofundado de acordo com uma 

hierarquização previamente definida tendo em contas os principais aspetos identificados e 

os respetivos impactes espectáveis. Esta análise/hierarquização correspondeu ao estudo 

dos seguintes descritores ambientais apresentado sinteticamente no quadro seguinte: 

 

Quadro 4.1 – Hierarquização dos descritores ambientais 

Hierarquização dos fatores ambientais Fatores Ambientais 

Muito Importantes Biodiversidade 

Importantes 

Ordenamento do Território e Condicionantes de 

Uso do Solo 

Componente Social e Saúde Humana 

Recursos hídricos 

Pouco Importantes 

Ambiente Sonoro 

Solos e Usos do Solo 

Recursos hídricos 

Geologia e Geomorfologia 

Paisagem 

Património 

Qualidade do Ar 

Clima e Alterações Climáticas 

Resíduos 

 

As Peças Desenhadas que complementam o presente capítulo são apresentadas no VOLUME 

III do EIA.   
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4.1 BIODIVERSIDADE 

4.1.1 Introdução 

O descritor Biodiversidade tem por objetivo a caraterização dos sistemas ecológicos nas 

suas componentes de flora e vegetação, habitats naturais e seminaturais e fauna, com 

enfoque tanto nas comunidades caraterizadoras locais, como nos habitats ou espécies de 

maior sensibilidade ou interesse conservacionista. A área de projeto é analisada de acordo 

com o seu enquadramento geográfico e biofísico, uma vez que a caraterização de flora e 

vegetação e a distribuição e mobilidade das comunidades faunísticas estão diretamente 

relacionadas com a caraterísticas do território em que se insere. Da mesma forma, é 

analisada a inserção ou proximidade de áreas classificadas, de maior valor ou sensibilidade 

ecológica. 

A caraterização refere-se quer à biodiversidade presente como à identificação de espécies 

ou habitats de maior sensibilidade e interesse conservacionista. Para tal, consideram-se os 

seguintes aspetos metodológicos: 

• Reconhecimento no terreno da área projeto; 

• Consideração dos ecossistemas potenciais presentes através da análise do 

conhecimento existente em termos regionais; 

• Identificação de valores naturais importantes para conservação e de áreas sensíveis 

dentro da área de projeto; 

• Identificação dos principais impactes inerentes ao projeto e de possíveis medidas 

de mitigação dos mesmos. 

 

4.1.2 Metodologia 

4.1.2.1 Trabalho de Campo e Cartografia 

O novo Hospital Central do Alentejo integra a quadrícula decaquilométrica UTM NC96 e a 

carta militar do IGeoE n.º 460 (à escala 1/25000). A cartografia do descritor é elaborada em 

QGIS, georreferenciada no sistema de referência PTM06 – ETRS89. 

O trabalho de campo decorreu durante o mês de novembro de 2020. Esta época é pouco 

favorável à obtenção de registos de biodiversidade no terreno. Contudo, um estreito 

período de amostragem nunca reflete por si só a composição e dinâmica das comunidades 

presentes. Neste sentido é sempre considerada informação especializada existente para a 
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área de inserção de projeto, assim como o conhecimento das distribuições e das 

preferências ecológicas das espécies. Neste trabalho foi também analisada a informação já 

levantada para este descritor na área de projeto, decorrente da fase de Estudo Prévio 

(trabalhos de campo realizados em abril e maio de 2010). 

 

4.1.2.2 Flora e Vegetação 

A flora e vegetação foi caraterizada através da identificação de unidades de vegetação 

presentes, diferenciadas através de caraterísticas ecológicas e estruturais. Pretende-se o 

reconhecimento das comunidades mais representativas dentro da área de projeto, das 

comunidades ecologicamente diferenciadas ou de comunidades com maior relevo em 

termos conservacionista.  

Neste âmbito, o reconhecimento no terreno teve particular atenção na deteção de espécies 

bioindicadoras e caraterísticas das potenciais comunidades e habitats referenciados na 

Diretiva Habitats. Os critérios utilizados para identificar e classificar os habitats naturais, 

correspondem aos do Manual Interpretativo da União Europeia (Romão, 1996) e no 

trabalho da Associação Lusitana de Fitossociologia (ALFA) constante da proposta do Plano 

Setorial da Rede Natura 2000 (ALFA, 2005), que pode ser consultado em www.icnf.pt. 

Na cartografia efetuada distingue-se habitats presentes que devem apresentar as espécies 

bioindicadoras e a estrutura natural assinaladas nos trabalhos supracitados – e manchas de 

habitats potenciais, em que seria expetável a evolução sucessional para esses habitats, na 

ausência dos fatores de degradação apresentados. É considerada igualmente a presença de 

espécies exóticas com caráter invasor (DL n.º 92/2019, de 10/07), que revelam estados de 

perturbação e degradação dos habitats naturais. 

O levantamento da vegetação baseou-se nos métodos da fitossociologia, propostos por 

Braun-Blanquet, em particular no índice de abundância / dominância. A identificação dos 

taxa foi realizada em campo e em gabinete, com o apoio de Floras: Flora Ibérica 

(Castroviejo et al., 1986-2010), da Nova Flora de Portugal (Franco, 1971, 1984; Franco & 

Rocha Afonso, 1994, 1998, 2003) ou da consulta do site elaborado pela Sociedade 

Portuguesa de Botânica - Flora-On (http://www.flora-on.pt). A nomenclatura das plantas 

vasculares está de acordo com a Checklist da Flora de Portugal (Sequeira et al., 2011). 

Para valorização das várias espécies recorre-se a legislação portuguesa aplicável, à Diretiva 

Comunitária Habitats (92/43/CEE), transposta para Portugal pelo Decreto-Lei n.º n.º140/99, 

de 24 de abril, republicada pelo D.L. 49/2005, de 24 de fevereiro, e mais recentemente pelo 

DL nº 156-A/2013, de 8 de novembro. A nível nacional, relativamente à Flora, refere-se a 
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Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental (Carapeto, 2020), o Decreto-Lei 

n.º 169/01, de 25 de maio, com alteração pelo Decreto-Lei nº 55/04, de 30 de junho, que 

estabelecem medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira e as referências de 

endemismos constantes da Checklist da Flora de Portugal (Continental, Açores e Madeira) 

(Sequeira et al., 2011). 

 

4.1.2.3 Fauna 

A metodologia delineada para a Fauna tem por objetivo identificar e caraterizar as 

principais comunidades faunísticas ocorrentes na área de projeto. Nesta perspetiva, 

definiram-se Biótopos que correspondem a unidades funcionais de habitat, pois estes 

condicionam a composição das comunidades faunísticas e a presença de espécies sensíveis. 

A área de projeto foi também considerada no seu enquadramento geográfico regional. 

São identificadas as espécies presentes de ocorrência comprovada ou considerada provável 

(espécies potenciais), de acordo com as suas distribuições conhecidas, requisitos ecológicos 

das espécies e caraterísticas apresentadas pela área de projeto. São considerados trabalhos 

publicados, referentes à área em análise, de forma complementar aos dados recolhidos no 

campo. Foram abordados os quatro grupos de vertebrados mais relevantes para esta área: 

Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos.  

Anfíbios 

A amostragem de espécies de anfíbios centrou-se na observação de zonas húmidas. A 

inventariação no terreno foi colmatada pela integração de informação disponível para a 

área de enquadramento de projeto, particularmente em Loureiro et al. (2008). O elenco 

potencial foi inferido através da análise das áreas de distribuição conhecidas das espécies, 

das suas exigências ecológicas e da disponibilidade de habitat apresentada pela 

propriedade (Maravalhas & Soares 2017, Loureiro et al. 2008 e Cabral et al. 2005). 

Répteis 

A amostragem de répteis é realizada por varrimento visual de locais de amostragem e 

levantamento de elementos que possam constituir abrigo para as espécies, tais como 

troncos ou pedras soltas, com particular atenção à presença de muros. Foi também incluída 

a informação disponível para a área de enquadramento de projeto, especificamente, de 

acordo com as caraterísticas dos habitats presentes e com os requisitos ecológicos das 

espécies (Maravalhas & Soares 2017, Loureiro et al. 2008, Cabral et al. 2005). 

Aves 
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Toda a informação obtida por observação direta foi complementada com consulta 

bibliográfica. Assim, foram também consideradas espécies inventariadas nos trabalhos 

desenvolvidos para o Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa ATLAS 2008), Atlas 

das Aves Invernantes e Migradoras (Equipa Atlas 2018), referidas em bibliografia específica 

para a área de estudo (Costa 2003). A complexidade do ciclo anual da avifauna faz variar 

fortemente a composição das suas comunidades ao longo do ano. Por este motivo, para 

este grupo indica-se também, e numa escala regional, a sua fenologia, isto é, as variações 

sazonais dos hábitos das espécies. Deve considerar-se que tanto as espécies estivais como 

as residentes são espécies nidificantes. 

Utilizaram-se os seguintes critérios para a definição da fenologia: 

• Espécie residente reprodutora (Res) – espécie que ocorre durante todo o ano e que 

se reproduz na área; 

• Espécie migradora reprodutora (MigRep) – espécie que chega no início da 

Primavera e se encontra presente até meados do Verão, reproduzindo-se na área; 

• Espécie visitante (Vis) – espécie que ocorre durante a passagem migratória, 

sobretudo no início da Primavera (março e abril) e do Outono (setembro e outubro) 

ou apenas num destes períodos; 

• Espécie ocasional (Oc) – espécie de ocorrência acidental ou esporádica no território 

português. 

Mamíferos 

A inventariação de mamíferos baseia-se na observação de espécimes e de indícios de 

presença como pegadas, dejetos ou latrinas, presença de tocas, entre outros, pois estas 

espécies são, na generalidade, pouco conspícuas e de atividade noturna, o que dificulta a 

sua observação direta. Tal como para os restantes grupos foram consideradas as 

caraterísticas ecológicas das espécies e áreas de distribuição conhecidas, de forma a inferir 

sobre o potencial de ocorrência de cada espécie na área em estudo (Bencatel et al., 2017; 

Rainho et al., 2013; Loureiro et al., 2012; ICN-CBA 1999; Palmeirim e Rodrigues, 1992). 

 

4.1.2.4 Áreas Sensíveis 

A identificação de áreas sensíveis é efetuada para os ecossistemas de forma integrada, 

tendo em conta quer a qualidade dos biótopos disponíveis como a presença de espécies 

sensíveis, florísticas ou faunísticas, destacando-se áreas que se revelem de maior 

importância e que devam ser alvo de análise mais atenta na elaboração do projeto.  
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4.1.2.5 Instrumentos de proteção das espécies e dos habitats  

Pela inclusão da área de projeto em Rede Natura 2000, destaca-se que esta rede 

corresponde ao conjunto dos territórios abrangidos pelas Zonas de Proteção Especial (ZPE), 

classificadas ao abrigo da Diretiva Aves (DA) (Diretiva 2009/147/CE, de 30 de novembro, 

que revogou a Diretiva 79/409/CEE, de 2 de abril) e que se destinam essencialmente a 

garantir a conservação das espécies de aves, e seus habitats, e pelas Zonas Especiais de 

Conservação (ZEC), designadas ao abrigo da Diretiva Habitats (DH) (Diretiva 92/43/CEE, de 

21 de maio), com o objetivo de assegurar a manutenção ou, se necessário, o 

restabelecimento dos habitats naturais e das espécies da flora e da fauna selvagens, que 

não aves, num estado de conservação favorável. As Diretivas Aves e Habitats são 

posteriormente transpostas em conjunto pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (republicação), e na sua versão 

mais atual pelo Decreto-Lei nº 156-A/2013, de 8 de novembro (que transpõe a atualização 

da própria Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio). 

A Diretiva Aves diz respeito à conservação de todas as espécies de aves que vivem 

naturalmente no estado selvagem no território europeu dos Estados Membros ao qual é 

aplicável o Tratado. Tem por objeto a proteção, a gestão e o controlo dessas espécies e 

regula a sua exploração. Inclui uma lista com espécies de aves que, conjuntamente com as 

espécies migradoras de ocorrência regular, requerem a designação de Zonas de Proteção 

Especial (ZPE), isto é, as espécies para as quais cada Estado-Membro da União Europeia 

deverá classificar as extensões e os habitats do seu território que se revelem de maior 

importância para a sua conservação (Anexo I). 

A Diretiva Habitats tem como principais objetivos contribuir para assegurar a conservação 

dos habitats naturais (Anexo I) e de espécies da flora e da fauna selvagens considerados 

ameaçados no território da União Europeia (Anexo II), com exceção das aves (protegidas 

pela Diretiva Aves). Estabelece ainda um regime de proteção estrito das espécies selvagens 

constantes do seu Anexo IV, que identifica as espécies da fauna e flora selvagens que 

requerem uma proteção rigorosa, mesmo fora das áreas que integram a Rede Natura 2000. 

No Anexo V figuram as espécies de interesse comunitário cuja captura na natureza e 

exploração pode ser objeto de medidas de gestão. 

Como instrumentos legais de valorização foram ainda consideradas as convenções 

internacionais que Portugal subscreveu, atais como: a Convenção de Berna (CBER), relativa 

à Conservação da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa (assinada em 1979, 

publicada pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de julho, e ratificada pelo Decreto-Lei n.º 
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316/89, de 22 de setembro, mas cujos Anexos apresentam últimas atualizações de 2018); e 

a Convenção de Bona (CBON), sobre a Conservação das Espécies Migradoras Pertencentes à 

Fauna Selvagem (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro, Anexos 

atualizados em 2018). 

A nível nacional, relativamente à Flora, refere-se a Lista Vermelha da Flora Vascular de 

Portugal Continental (SPB, 2017), o Decreto-Lei n.º 169/01, de 25 de maio, com alteração 

pelo Decreto-Lei nº 55/04, de 30 de junho, que estabelecem medidas de proteção ao 

sobreiro e à azinheira e as referências de endemismos constantes da Checklist da Flora de 

Portugal (Continental, Açores e Madeira) (Sequeira et al., 2011). 

Relativamente à fauna recorreu-se ao Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral 

et al. 2005), apesar da atualização dos estatutos de ameaça das espécies em Portugal se 

encontrar atualmente em curso.  

No caso particular das aves, foi possível estabelecer uma atualização considerando também 

os estatutos de ameaça ao nível Europeu da BirdLife International para as aves (BirdLife 

2015), que também têm por base critérios de natureza quantitativa, pretendendo avaliar os 

diferentes fatores que afetam o risco de extinção das espécies, e que integram a 

informação mais recente disponível para as espécies em análise. 

As categorias de ameaça estabelecidas pela UICN (International Union for Conservation of 

Nature) e adotadas por ambos os trabalhos supracitados são: 

• Extinto (EX) – Extinct – Quando não restam dúvidas que o último indivíduo morreu; 

• Extinto na Natureza (EW) Extinct in the Wild – Quando a espécie é dada como 

apenas sobrevivente como cultivo, cativeiro ou como populações naturalizadas fora 

da sua anterior área de distribuição; 

• Criticamente em Perigo (CR) – Critically Endangered – Uma espécie que enfrenta 

um risco de extinção na natureza extremamente elevado; 

• Em Perigo (EN) – Endangered – Uma espécie que enfrenta um risco de extinção na 

natureza muito elevado; 

• Vulnerável (VU) – Vulnerable – Uma espécie que enfrenta um risco de extinção na 

natureza elevado; 

• Quase Ameaçado (NT) – Near Threatened – Uma espécie que não se qualifica 

atualmente como nenhuma das categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo ou 

Vulnerável, sendo, no entanto, provável que lhe venha a ser atribuída uma 

categoria de ameaça num futuro próximo; 
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• Pouco Preocupante (LC) – Least Concerned – Não se qualifica atualmente em 

nenhuma das categorias de ameaça mencionadas. Taxa de distribuição ampla e 

abundante são incluídos nesta categoria. 

• Informação Insuficiente (DD) – Data Deficient – Quando não há informação 

adequada para fazer uma avaliação direta ou indireta do seu risco de extinção com 

base na sua distribuição e/ou estatuto da população; 

• Não Avaliado (NE) – Not Evaluated – Quando não foi avaliado pelos presentes 

critérios. 

No caso particular das aves, foi possível estabelecer uma atualização considerando também 

os estatutos de ameaça ao nível Europeu da BirdLife International para as aves (BirdLife 

2015), que também têm por base critérios de natureza quantitativa, pretendendo avaliar os 

diferentes fatores que afetam o risco de extinção das espécies, e que integram a 

informação mais recente disponível para as espécies em análise. 

A nível nacional foi ainda consultado o Relatório do Estado das Aves em Portugal (Alonso et 

al. 2019) que nos permite avaliar a tendência das populações de diversas espécies desde 

2004, altura que coincide com a última atualização disponível dos estatutos de ameaça em 

Portugal. Sem estatuto legal reconhecido, mas com elevado interesse em termos de 

conservação, foram também consideradas espécies endémicas, ou seja, com uma 

distribuição geográfica localizada ou restrita na Europa (endemismos nacionais, ibéricos ou 

para-endemismos) e as classificações SPEC - Species of European Conservation Concern, 

realizadas pela Birdlife International, que refletem o estatuto das aves em termos de 

prioridade de conservação na Europa (BirdLife 2017). A primeira avaliação do estado das 

populações de aves a nível da Europa, de acordo com a Diretiva Aves (79/409/CEE), foi 

realizada pela BirdLife International e providenciou informações sobre todas as espécies de 

Interesse Conservacionista Europeu (SPECs - Species of European Conservation Concern), 

classificadas de acordo com critérios stardard. No âmbito destas avaliações a BirdLife 

International realizou uma recente atualização do estatuto das aves e suas ameaças na 

Europa, que se baseia fortemente na Diretiva Aves e nos novos critérios regionais definidos 

pela UICN (BirdLife 2017). Dada a elevada atualidade e fiabilidade destes dados e a sua 

credibilidade internacional, estes estatutos são indicados e utilizados como uma das 

referências deste relatório. Os critérios e categorias para a classificação de espécies SPEC 

são os seguintes: 

• SPEC 1 – Espécies que ocorrem na Europa e que à escala mundial são consideradas 

como “Globalmente ameaçadas”, “Quase ameaçadas” ou “com Insuficiência de 

Dados”; 
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• SPEC 2 – Espécies que ocorrem principalmente na Europa e que aí possuem um 

estatuto de conservação desfavorável; 

• SPEC 3 – Espécies cujas populações não estão concentradas na Europa, mas que aí 

possuem um estatuto de conservação desfavorável; 

• Non-SPEC – Espécies que possuem um estatuto de conservação favorável. 

 

4.1.3 Caracterização da Biodiversidade na Área de Projeto 

4.1.3.1 Inserção em áreas classificadas 

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.  
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Figura 4.1 – Enquadramento do Hospital Central do Alentejo relativamente a áreas classificadas 

 

4.1.3.2 Área de implantação de projeto 

A área de projeto localiza-se na proximidade da cidade de Évora, mas já numa área 

marcada pelos sistemas agro-silvo-pastoris 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. 
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Salientados o limite global do terreno e no seu interior a área de implantação de infraestruturas 

Figura 4.2 – Aspeto geral da inserção no terreno da área de projeto 

 

4.1.3.3 Flora e Vegetação 

4.1.3.3.1 Vegetação Potencial 

O conceito de série de vegetação representa as comunidades vegetais e os seus estádios 

que se podem observar num espaço físico homogéneo resultante dos processos de 

sucessão regressiva ou progressiva Rivas-Martínez (1996). A série inclui o tipo de vegetação 

representativo da etapa madura, ou cabeça de série, as comunidades iniciais ou subseriais 

que a substituem, bem como os espaços ocupados pelas comunidades existentes e os 

fatores mesológicos que configuram os seus habitats. Segundo a Carta Biogeográfica de 

Portugal Continental (Costa et al. 1998) e pelas atualizações realizadas à escala Ibérica por 

Rivas-Martinez et al. (2011), o enquadramento biogeográfico da área de estudo é a 

seguinte: 

     Reino Holoártico 

          Região Mediterrânica 

               Sub-Região Mediterrânica Ocidental 

                    Província Mediterrânica Ibérica Ocidental 

                         Subprovincia Luso-Extremadurense 

                              Sector Marianico-Monchiquense 

                                   Subsector Alentejano-Monchiquense 

                                        Distrito Alentejano 

   Superdistrito Alto Alentejano 

De acordo com Costa et al. (1998) o Super Distrito Alto Alentejano é uma área quase plana, 

onde predominam solos xistosos e graníticos. Quase toda a sua área se situa no andar 

mesomediterrânico sub-húmido, podendo atingir o termomediterrânico na encosta oeste 

da Serra de Monfurado. Os montados em solo silicioso do Pyro bourgaeanae-Quercetum 

rotundifoliae e os sobreirais do Sanguisorbo-Quercetum suberis são dominantes na 

paisagem vegetal. Quanto aos matos subseriais os estevais do Genisto hirsutae-Cistetum 

ladaniferi, o urzal-esteval Erico-australis-Cistetum populifolii e os urzais do Halimio 

ocymoidis-Ericetum umbellatae são vulgares em todo o território. Ocorre ainda o giestal 

Retamo sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei. 
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O freixial Ficario-Fraxinetum angustifoliae é uma comunidade comum nas ribeiras e linhas 

de água, sendo o Salicetum atrocinereo-australis também vulgar nos leitos de linhas de 

água torrenciais. Os juncais do Holoschoeno-Juncetum acuti, Trifolio-Holoschoenetum e 

Juncetum rugosi-effusi, bem como os prados Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae, 

Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae, Pulicario paludosae-Agrostietum pourretii e Loto 

subbiflori-Chaetopogenetum fasciculatii são comunidades que têm importância neste 

território, nos biótopos edafo-higrófilos.  

Na zona termomediterrânica, junto à Serra de Monfurado ocorre o matagal do Asparago 

aphylli-Calicotometum villosae subserial do Myrto–Quercetum suberis. 

 

4.1.3.3.2 Flora e Vegetação Atual 

O elenco florístico identificado no trabalho de campo é apresentado no ANEXO TÉCNICO IV.A 

incluído no VOLUME IV - ANEXOS TÉCNICOS.  

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 4.3 e 4.4 – Aspeto geral de sobreiros e azinheiras ocorrentes na área de projeto. Em ambos 
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os casos são acompanhados por oliveiras 

 

Segundo Pinto-Gomes et al (2002), a cabeça de série é um bosque perenifólio dominado 

pelo sobreiro Quercus suber, onde a presença do Zambujeiro Olea europaea var. sylvestris é 

notória. A presença da gilbardeira Ruscus aculeatus, da giesta-espinhosa Calicotome villosa, 

bem como, os sargaçais primocolonizadores de sargaço-manso Cistus salviifolius, indiciam 

etapas subseriais. Podemos encontrar na propriedade também uma marcada presença de 

azinheira Quercus rotundifolia, assim como a presença de alguns velhos olivais (oliveira 

Olea europaea). 

 

 

Figura 4.5 – Pequena área de olival antigo 

 

Os exemplares arbóreos de sobreiro e azinheira podem encontrar-se dispersos sem 

sobcoberto ou concentrarem-se junto aos afloramentos rochosos (granitos) que vão 

ocorrendo ao longo da propriedade, e onde se concentra maior diversidade e maior 

desenvolvimento da vegetação. Estas áreas correspondem às menos intervencionadas, 

muito devido à presença da pedra, que não permitia trabalhar aí o terreno. 

Junto a alguns afloramentos rochosos, e muros de pedra solta existentes na área estudada, 

podemos encontrar o trovisco Daphne gnidium, da salsaparrilha-bastarda Smilax aspera, 

murta Myrtus communis, assim como a erva-das-azeitonas Calamintha baetica. Na orla 

mais exposta destas mancas de vegetação encontram-se o espargo-bravo-maior Asparagus 
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aphyllus, a giesta-das-vassouras Cytisus scoparius, a giesta-espinhosa Calicotome villosa, 

zambujeiro Olea europaea L. var. sylvestris e o sargaço-manso Cistus salviifolius.  

A marcar o início do “terço” sul da propriedade encontra-se a linha de água que constitui 

um afluente da Ribeira dos Salgados. A linha de água tem fraca definição no terreno, mas 

apresenta ao longo do seu traçado diversas moitas de silvados de Rubus ulmifolius. Na 

proximidade desta linha, desenvolvem-se dispersos alguns pilriteiros Crataegus monogyna. 

A presença desta zona mais húmida faz com que algumas espécies se desenvolvam nesta 

área, como é o caso do Poejo Mentha pulegium, a montã-do-outono Ranunculus bullatus 

assim como do Junco Juncus inflexus ou o bunho Scirpoides holoschoenus. 

 

 

Figura 4.6 – Afluente da Ribeira dos salgados identificável pela formação linear de 

silvados Rubus ulmifolius 

 

O forte impacte do pastoreio, potencia a existência de algumas plantas nitrófilas como é o 

caso da Chicória Cichorium endivia, da Erva-polvinhenta Andryala laxiflora, da Erva-de-São-

Tiago Senecio foliosus e a Erva-virgem Marrubium vulgare, de entre outras. 
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Figuras 4.7 e 4.8 – Dois aspetos gerais das áreas de pastagem (centro e norte da propriedade), 

respetivamente 

 

A presença destas últimas espécies, assim como 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. 

 

4.1.3.3.3 Flora de Particular Interesse de Conservação 

O sobreiro Quercus suber e a azinheira Quercus rotundifolia, destacam-se por serem 

espécies com estatuto de proteção através do Decreto-Lei 169/2001, de 25 de maio, com 

alteração pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho, que regulamentam o seu corte 

e/ou abate, restringindo-o a situações de extrema utilidade pública dado o seu elevado 

valor comercial.  

Refere-se ainda a presença da gilbardeira Ruscus aculeatus, que se encontra incluída no 

Anexo V da Diretiva Habitats, de forma a regular a sua colheita. 

 

4.1.3.4 Fauna 

4.1.3.4.1 Biótopos / Unidades Funcionais de Habitat para Fauna 

As comunidades faunísticas presentes num determinado local dependem essencialmente 

das condições de habitats disponíveis nesse local e na sua envolvente próxima. A área de 

projeto do Hospital Central do Alentejo corresponde a áreas de montado com relativa 
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intervenção, decorrente da considerável utilização por proximidade ao núcleo urbano. 

Verificam-se pequenas, médias propriedades, muradas ou separadas com sebes de 

vegetação, alternadas por olivais antigos de relativamente pequenas dimensões. A criação 

de gado ovino e bovino é frequente. 

A área de projeto corresponde a uma área de pastagem que apresenta povoamentos 

mistos de azinheira e sobreiro, estando também presentes diversas oliveiras. A ausência de 

sobcoberto é quase total, concentrando-se a vegetação arbustiva, sob a vegetação arbórea, 

junto a afloramentos graníticos, que terão impedido o terreno de ser totalmente 

trabalhado. Estas áreas constituem assim ilhas de vegetação e abrigo com maior 

concentração de biodiversidade. 

As linhas de água praticamente não se encontram marcadas no terreno. A linha principal, 

de escoamento natural que constitui um afluente da Ribeira dos Salgados, “marca” a 

separação do terço sul da área da propriedade, sendo a mais marcada por ligeiro desnível 

de terreno e pela presença de alguns juncos e de várias moitas de silvados, ao longo do seu 

curso.  Mas trata-se de uma linha de escorrência, que não apresentava água durante os 

trabalhos de campo (no início de novembro), apesar de o terreno se encontrar bastante 

alagado por chuvas recentes. A sua galeria ripícola será alvo de restauro, pelo projeto. A 

segunda linha, é uma linha bastante mais ténue que corre no sentido norte / sul, sem 

vegetação associada. 

Em termos de biótopos disponíveis diferenciam-se a área de pastagem, as “ilhas” de 

vegetação arbórea/arbustiva presentes e as linhas de água de caráter torrencial. 

Salienta-se a importância que os muros de pedra que delimitam a propriedade a norte e a 

sul, assim como os diversos afloramentos rochosos dispersos, apresentam na 

disponibilização de microhabitat para a fauna. 

 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 136 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

 

Figura 4.9 – Afloramentos rochosos presentes ao longo da área de projeto 

 

4.1.3.4.2 Comunidades faunísticas  

Anfíbios 

Foram inventariadas 12 espécies de anfíbios (apresentadas no ANEXO TÉCNICO IV.B incluído 

no VOLUME IV - ANEXOS TÉCNICOS),  

A época de campo não foi favorável à observação de espécimes no terreno, mas analisando 

os habitats disponíveis e os registos obtidos em áreas próximas, considera-se que todas as 

espécies inventariadas apresentam probabilidade de ocorrência provável na área de 

projeto (Loureiro et al. 2008; Maravalhas & Soares, 2017).  

Apesar de este grupo se encontrar na generalidade numa situação pouco preocupante em 

Portugal, é um grupo que apresenta elevada sensibilidade a perturbação e que se encontra 

relativamente especializado em termos de habitat, o que conduziu a uma diminuição 

drástica dos seus efetivos no espaço europeu. O discoglosso Discoglossus galganoi é a 

espécie que apresenta uma situação mais preocupante, com estatuto de Quase ameaçado, 

e inclui-se nos Anexos II e IV da Diretiva Habitats. Estão incluídas no Anexo IV da DH o 

tritão-marmorado-pigmeu Triturus pygmaeus, o sapo-parteiro-ibérico Alytes cisternasii, o 

sapo-de-unha-negra Pelobates cultripes, o sapo-corredor Epidalea calamita e as relas – 

rela-ibérica Hyla molleri e rela-meridional H. meridionalis. Quatro espécies constituem 

endemismos ibéricos: tritão-de-ventre-laranja Lissotriton boscai, tritão-marmorado-

pigmeu, sapo-parteiro-ibérico e o discoglosso. Apresentam ainda distribuições restritas a 

salamandra-de-costas-salientes Pleurodeles waltl (ocorrendo apenas na Península Ibérica e 
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Norte de Marrocos), a rela-ibérica (Península Ibérica e Pririnéu francês) e a mesmo a rã-

verde Pelophylax perezi (Península Ibérica e sudoeste de França). 

A presença deste grupo dentro da área de projeto encontra-se associada à disponibilidade 

de ambientes húmidos. As duas linhas de água, mesmo que de carater sazonal, que 

atravessam a propriedade, apresentam caraterísticas de encharcamento de solos. As 

pastagens, também mantem encharcamento temporário, entre o outono e a primavera, 

que permite a manutenção de condições para assegurar a presença de espécies de anfíbios. 

A proximidade de um açude, mesmo que fora da propriedade, é também responsável pela 

presença de uma comunidade de anfíbios mais consolidada que possam estar presentes na 

área de projeto. 

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. 

 

Répteis 

Considera-se a ocorrência potencial de 12 espécies de répteis (A lista de espécies é 

apresentada no ANEXO TÉCNICO IV.B incluído no VOLUME IV - ANEXOS TÉCNICOS.), 7 das quais 

confirmadas na envolvente da propriedade (Loureiro et al. 2008). A maior parte dos répteis 

encontra-se bem-adaptada a ambientes secos, incluindo áreas agrícolas. O fato de a 

propriedade de se encontrar rodeada por extensas áreas de pastagem, por muros de pedra 

tradicional, ser pontuada por alguns núcleos arbóreo/arbustivos e afloramentos rochosos, 

torna-se muito favorável a uma boa representação das espécies deste grupo.  

De entre as diferentes espécies inventariadas, destaca-se a osga-turca Hemidactylus 

turcicus, uma espécie que ocorre em zonas quentes e secas do interior sul, refugiando-se 

nas fendas de afloramentos rochosos, e que apresenta em Portugal estatuto Vulnerável. 

Sem estatuto de ameaça, mas salientados por distribuição restrita refere-se o Licranço-de-

Maria Blanus mariae, um endemismo do sudoeste ibérico; lagartixa-ibérica Podarcis 

virescens, incluída no anexo IV da DH; a cobra-de-ferradura Hemorrhois hippocrepis, de 

ocorrência restrita à Península ibérica e Norte de África, estando no anexo IV da DH; e a 

cobra-de-escada Rhinechis scalaris, que se distribui na Península Ibérica e Sul de França. 

São provavelmente frequentes, associados aos muros, afloramentos rochosos e núcleos 

arbóreo/arbustivos, os lacertídeos como o sardão Timon lepidus e as lagartixas. Todas as 

espécies de répteis consideradas beneficiam, na sua generalidade, da ocorrência dos 

afloramentos rochosos e dos tradicionais muros de pedra, onde encontram abrigo e 

condições ótimas para efetuarem a termorregulação, da qual dependem.  As pastagens 
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constituem habitat de eleição do fura-pastos Chalcides striatus, podendo ser também 

utilizado pelas diferentes e em particular pelas cobras de maior porte que aqui conseguem 

caçar. 

Associada à albufeira presente na propriedade vizinha destaca-se a presença confirmada no 

âmbito do Estudo Prévio do cágado-comum Mauremys leprosa. Esta espécie é destacada no 

Anexo IV da DH. Atualmente a ocorrência na área de projeto é pouco provável e será de 

indivíduos em dispersão a partir do referido açude. Contudo a requalificação das linhas de 

água tenderá a favorecer a presença desta espécie. 

Em síntese a área de projeto insere-se numa área com interesse intermédio para o grupo 

dos répteis, sendo prováveis espécies ecléticas, que se adaptam às pastagens presentes.  

 

Aves 

O elenco avifaunístico inventariado é apresentado no ANEXO TÉCNICO IV.C incluído no 

VOLUME IV - ANEXOS TÉCNICOS.  

No total, foram consideradas 91 espécies com ocorrência confirmada na área envolvente. A 

riqueza avifaunística detetada justifica-se pela inserção da área de projeto em áreas de 

montado sobro e azinho, que constituem um habitat privilegiado para muitas espécies 

florestais, intercaladas por olivais antigos. A estes habitats acresce a presença de um açude 

na propriedade vizinha, que contribui para a diversificação dos habitats disponíveis e para a 

diversidade da comunidade ornítica observada.  

Muitas das aves mais abundantes na área de estudo foram aves características de zonas 

humanizadas como o Pardal Passer domesticus, o Estorninho-preto Sturnus unicolor, o 

Pombo-das-rochas Columba livia e a Rola-turca Streptopelia decaoto.  

Encontram-se também bem representadas as aves típicas dos montados e olivais desta 

região como a Pega-rabuda Pica pica, a Toutinegra-de-cabeça-preta Sylvia melanocephala, 

o Chapim-real Parus major, o Pintassilgo Carduelis carduelis, a Trepadeira-comum Certhia 

brachydactyla ou Mocho-galego Athene noctua. O Carraceiro Bubulcus ibis, que beneficia 

da intensa exploração de gado.  

Apesar de não ter sido alvo de levantamento em fase de projeto de execução, considerou-

se também as observações efetuadas em Estudo Prévio no açude da propriedade vizinha. 

Neste, destaca-se a presença de algumas aves aquáticas como o Mergulhão-pequeno 

Tachybaptus ruficolis e Pato-real Anas platyrhynchos, cuja nidificação foi confirmada num 

açude adjacente à área de estudo, bem como o Colhereiro Platalea leucorodia que foi 

observado a sobrevoar a área (Estudo Prévio). 
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De entre as espécies com maiores estatutos de ameaça destaca-se a ocorrência potencial 

do tartaranhão-caçador Circus pygargus com o estatuto de conservação mais elevado (Em 

Perigo), mas não sendo provável a sua nidificação na área de estudo, devendo reproduzir-

se nas áreas de cultivo de cereais que existem na região. É provável a sua ocorrência no 

local apenas durante a passagem migratória, ou no período de dispersão dos juvenis. 

Com o estatuto Vulnerável destaca-se, o milhafre-real Milvus milvus, observado a 

sobrevoar a área, o Alcaravão Burhinus oedicnemus, o Cuco-rabilongo Clamator 

glandarius. o chasco-ruivo Oenanthe hispanica e o colhereiro (observado a sobrevoar a 

propriedade, no âmbito do estudo anterior). Apesar de o colhereiro nidificar na região de 

Évora (Equipa Atlas 2008), não nidifica na área, nem é provável que a utilize como local de 

alimentação, descanso ou refúgio. 

Ocorrem ainda cinco espécies com o estatuto quase ameaçado: o Peneireiro-cinzento 

Elanus caeruleus, a Águia-cobreira Circaetus gallicus, a Águia-calçada Aquila pennata, o 

Corvo Corvus corax e o Picanço-barreteiro Lanius senator (Cabral et al. 2005). 

Quanto aos estatutos de ameaça ao nível da União Europeia, a disparidade por vezes de 

estatuto encontrado entre o nacional e o europeu, tanto pode indicar a ocorrência de 

espécies que apesar de parecerem relativamente abundantes no nosso território não é essa 

a sua situação a nível global, ou mais uma vez pode ser o reflexo da desatualização dos 

estatutos de ameaça nacionais (com revisão efetiva em progresso).  

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.  

 

Mamíferos 

Foram inventariadas a ocorrência potencial de 28 espécies de mamíferos, 23 das quais de 

ocorrência confirmada na área envolvente, constantes no ANEXO TÉCNICO IV.D incluído no 

VOLUME IV - ANEXOS TÉCNICOS  

Os trabalhos de campo permitiram confirmar a presença de coelho-bravo Oryctolagus 

cuniculus, toupeira Talpa occidentalis, raposa Vulpes vulpes (no âmbito do Estudo Prévio) e 

de javali Sus scrofa. 

As pastagens, habitat que carateriza predominantemente a área de inserção de projectão, 

constituem um biótopo muito aberto que condiciona bastante as espécies de mamíferos 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 140 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

presentes. Muitas espécies deste grupo, como seja o caso de muitas espécies de morcegos, 

ou de espécies de mamíferos de médio e grande porte necessita de ter associado a áreas 

abertas, áreas de matos, matagais ou orlas florestais que lhes forneçam abrigo, não sendo o 

caso da área de inserção de projeto, relativamente humanizada com pequenas 

propriedades e abertas (o que se deve à proximidade da cidade de Évora, não se 

verificando ainda as áreas consideráveis de montado que caraterizam esta região). Ainda 

assim, o relativo afastamento à mala urbana, permite já a presença de um leque 

considerável de espécies.  

Extremamente bem-adaptadas às pastagens encontram-se o coelho-bravo, a lebre Lepus 

granatensis e os micromamíferos – ratos e musaranhos. Estas espécies constituem espécies 

base na alimentação das diversas aves de rapina e de mamíferos carnívoros que utilizam 

este habitat como território de caça. O coelho-bravo Oryctolagus cuniculus apresenta 

ultimamente acentuada regressão das suas populações tendo assumido estatuto de Quase 

Ameaçado em Cabral et al. (2005). Esta espécie, basilar na cadeia trófica mediterrânica, 

tem sido alvo de doenças virais, perda de habitat adequado em consequência do abandono 

das práticas agrícolas tradicionais e de florestação intensiva, e de algumas práticas 

cinegéticas desadequadas. 

A linha de água principal, que marca o terreno no terço sul, diversifica os habitats 

disponíveis e será nestas áreas de nível freático elevado, e de formações de gramíneas, que 

se considera potencial a ocorrência de rato-de-Cabrera Microtus cabrerae. É uma espécie 

com estatuto Vulnerável, incluída nos Anexos II e IV da DH. Não foi confirmada no terreno, 

mas é potencial por se encontrar dentro da área geográfica de distribuição da espécie e 

apresentar caraterísticas ecológicas consentâneas. A área de ocorrência potencial não 

coincide com a área afetada pelo projeto.  

De entre as espécies que apresentam estatuto de ameaça, salienta-se também a ocorrência 

potencial de algumas espécies de morcegos, sobretudo, enquanto território de caça, que 

possam utilizar áreas abertas de pastagens ou de linhas de água, mesmo na ausência de 

galeria ripícola. Todas as espécies deste grupo encontram-se incluídas no Anexo IV da DH - 

Espécies de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa. Destaca-se a presença 

potencial de morcego-de-peluche Miniopterus schreibersii e o morcego-rato-grande Myotis 

myotis, ambas com estatuto Vulnerável, e incluídas também no Anexo II da DH; e as 

espécies arborícolas Morcego-arborícola-gigante Nyctalus lasiopterus e Morcego-

arborícola-pequeno Nyctalus leisleri, as quais não apresentaram informação suficiente para 

a atribuição de estatuto de ameaça (DD), apesar de este existir. 

O grupo de carnívoros é um grupo de elevado valor ecológico, preenchendo lugares de 

topo da cadeia trófica. As espécies consideradas tendem a ocorrer na área de projeto de 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 141 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

passagem ou como território de caça, uma vez que as áreas de pastagens abertas e a 

relativa humanização dos terrenos com forte presença de rebanhos, reduz em parte a 

utilização da área. Todas beneficiam com as manchas de árvores dispersas e com as moitas 

de vegetação arbustiva, mesmo que escassas. Foram consideradas a raposa Vulpes vulpes, a 

doninha Mustela nivalis, a fuinha Martes foina, o texugo Meles meles e a geneta Genetta 

genetta, espécies ecologicamente bem-adaptadas ao mosaico presente. Os pequenos 

pontos de afloramentos rochosos e alguma vegetação arbustiva ou arbórea, dispersos na 

paisagem são importantes apoios à presença destas espécies. 

Dentro dos ungulados, refere-se o javali Sus scrofa, com vestígios de presença numa área 

de vegetação densa junto à linha de água principal. 

Em síntese, a área de projeto apresenta interesse intermédio para o grupo dos mamíferos 

com ocorrência de algumas espécies de maior interesse para a conservação. 

 

4.1.3.5 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. 

Ainda assim, as áreas de maior valor ecológico correspondem às pequenas manchas de 

vegetação arbórea e arbustiva, que permaneceram junto a afloramentos rochososo, 

destacando-se a azinheira, acompanhada frequentemente por pilriteiros, pela Calicotome 

villosa e por oliveiras antigas. Estas áreas, apesar de reduzida dimensão e dispersas, 

concentram maiores níveis de biodiversidade. Ocorrem também alguns exemplares de 

sobreiro dispersos. 

A linha de água principal de escoamento natural que constitui um afluente da Ribeira dos 

Salgados, apesar da vegetação incipiente, constitui também um corredor ecológico com 

interesse de recuperação. Estas são as áreas dentro da área de projeto com maior interesse 

para a biodiversidade, numa perspetiva de médio/longo prazo. 

 

 

4.2 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES DE USO DO SOLO 

4.2.1 Metodologia  

A análise deste descritor baseou-se essencialmente: 
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• Informação disponibilizada pela Direção Geral do Território sobre os instrumentos 

de gestão territorial em vigor e na leitura e confrontação da Carta de Ordenamento 

e da Carta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal de Évora. 

• Pesquisa documental (Análise das seguintes cartas/plantas do PDM, da cartografia 

de Projeto e das cartas de biótopos, produzidas no âmbito do EIA): 

o Planta de Condicionante à escala 1:25.000 (Desenho n.º 1A), alteração por 

adaptação outubro 2019; 

o Planta de Condicionantes - Risco de Incêndio à escala 1:25 000 (Desenho 

n.º 1B), alteração por adaptação abril de 2016; 

o Planta de Condicionantes 1D - REN Évora, alteração por adaptação outubro 

2019; 

o Planta de Ordenamento à escala 1:25.000 (Desenho n.º 2A), alteração por 

adaptação outubro 2017; 

o Planta de Ordenamento – Condicionantes do Plano à escala 1:25.000 

(Desenho n.º 2B), alteração por adaptação outubro 2012; 

o Planta de Ordenamento – Património Arquitetónico e Arqueológico à 

escala 1:25.000 (Desenho n.º 2C), alteração por adaptação junho 2012; 

o Planta de Ordenamento – Estrutura Ecológica Municipal à escala 1:25.000 

(Desenho n.º 2D), alteração por adaptação outubro 2019. 

• Trabalho de campo para validação da informação. 

Para uma melhor interpretação, do presente capítulo foram elaboradas as seguintes peças 

desenhadas (ver VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS): 

• CARTA DE ORDENAMENTO - DESENHO N.º 06, À ESCALA 1:25 000; 

• CARTA DE CONDICIONANTES - DESENHO N.º 07, À ESCALA 1:25 000; 

• CARTA REN - DESENHO N.º 08, À ESCALA 1:25 000; 

• ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL - DESENHO N.º 09, À ESCALA 1:25 000. 

 

4.2.2 Enquadramento legal 

O Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, aprova a revisão do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de 

setembro. Este Decreto-Lei desenvolve as bases da política pública de solos, de 
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ordenamento do território e de urbanismo, estabelecidas pela Lei nº 31/2014, de 30 de 

maio, definindo o regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional, intermunicipal e 

municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de 

elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial. Este 

diploma entrou em vigor 60 dias após a data da sua publicação (artigo 206º). 

A política de solos, de ordenamento do território e de urbanismo é desenvolvida, 

nomeadamente, através de instrumentos de gestão territorial que se materializam em:  

• Programas, que estabelecem o quadro estratégico de desenvolvimento territorial e 

as suas diretrizes programáticas ou definem a incidência espacial de políticas 

nacionais a considerar em cada nível de planeamento;  

• Planos, que estabelecem opções e ações concretas em matéria de planeamento e 

organização do território bem como definem o uso do solo.  

O sistema de gestão territorial organiza-se num quadro de interação coordenada que se 

reconduz aos âmbitos nacional, regional, intermunicipal e municipal, em função da 

natureza e da incidência territorial dos interesses públicos prosseguidos. 

O âmbito nacional é concretizado através dos seguintes instrumentos: 

a. O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território; 

b. Os planos sectoriais com incidência territorial; 

c. Os planos especiais de ordenamento do território, compreendendo os planos de 

ordenamento de áreas protegidas, os planos de ordenamento de albufeiras de 

águas públicas, os planos de ordenamento da orla costeira e os planos de 

ordenamento dos estuários.  

O âmbito regional é concretizado através dos planos regionais de ordenamento do 

território, enquanto o âmbito municipal é concretizado através dos seguintes 

instrumentos: 

a. Os planos intermunicipais de ordenamento do território; 

b. Os planos municipais de ordenamento do território, compreendendo os planos 

diretores municipais, os planos de urbanização e os planos de pormenor. 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela 

Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, é o instrumento de desenvolvimento territorial que 

estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território nacional, 

consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos 

de gestão territorial e constitui um instrumento de cooperação com os demais Estados 
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Membros para a organização do território da União Europeia. O PNPOT é a cúpula do 

sistema de gestão territorial e um elemento fundamental de referência e orientação para 

as decisões de gestão territorial, nos vários âmbitos em que essas decisões são tomadas. 

Os Planos Sectoriais (PS) são instrumentos de política sectorial que programam ou 

concretizam as políticas de desenvolvimento económico e social com incidência espacial, 

determinando o respetivo impacte territorial. Constituem, assim, instrumentos de 

programação ou de concretização das diversas políticas com incidência na organização do 

território. A elaboração dos Planos Sectoriais, determinada por despacho do ministro 

competente em razão da matéria, é da competência das entidades públicas que integram a 

administração direta ou indireta do Estado.  

Os Planos de Bacia Hidrográfica (PBH) definem orientações de valorização, proteção e 

gestão equilibrada da água, de âmbito territorial, para uma bacia hidrográfica ou agregação 

de pequenas bacias hidrográficas. 

Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) são instrumentos de planeamento das 

águas que visam a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica das 

águas ao nível das bacias hidrográficas integradas numa região hidrográfica 

 A Lei da Água (LA - Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro) transpôs para a ordem jurídica 

nacional a Diretiva Quadro da Água (DQA - Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 23 de Outubro), alterada e republicada pelo Decreto-lei n.º 130/2012, de 

22 de junho estipula como objetivos ambientais o bom estado, ou o bom potencial, das 

massas de água, que devem ser atingidos até 2015, através da aplicação dos programas de 

medidas especificados nos planos de gestão das regiões hidrográficas. 

A região hidrográfica, constituída por uma ou mais bacias hidrográficas e respetivas águas 

costeiras, é a unidade principal de planeamento e gestão das águas. 

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) estabelecem as normas de 

intervenção sobre a ocupação e a utilização dos espaços florestais, encontrando-se 

previstos na Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96 de 17 de agosto) e regulados 

pelo Decreto-Lei n.º 204/99 de 9 de junho. Têm como objetivos gerais: avaliar as 

potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus usos dominantes; definir 

o elenco de espécies a privilegiar nas ações de expansão e reconversão do património 

florestal; identificar dos modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos mais 

adequados; definir áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, da sensibilidade à 

erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem como das normas específicas de 

silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a aplicar a estes espaços. Os PROF 

fornecem o enquadramento técnico e institucional apropriado para minimização dos 
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conflitos relacionados com categorias de usos do solo e modelos silvícolas concorrentes 

para o mesmo território.  

Os Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas (POAP) estabelecem a política de 

salvaguarda e conservação que se pretende instituir em cada uma dessas áreas, dispondo 

designadamente sobre os usos do solo e condições de alteração dos mesmos, 

hierarquizados de acordo com os valores do património em causa. São planos vinculativos 

para as entidades públicas e privadas. 

Os Planos de Ordenamento de Albufeiras (POA) compreendem uma área na qual se 

integra o plano de água e a Zona Terrestre de Proteção, a qual tem uma largura de 500 m, 

podendo ser ajustada para uma largura máxima de 1000 m, contados a partir do nível de 

pleno armazenamento da albufeira. Estes planos são instrumentos onde os objetivos se 

orientam sobretudo para salvaguarda dos recursos hídricos, definido regimes de proteção e 

gestão da massa de água, estabelecendo usos preferenciais, condicionados e interditos no 

plano de água e da zona terrestre de proteção. 

Os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) surgem como um instrumento de 

enquadramento que pode conduzir a uma melhoria, valorização e gestão dos recursos 

presentes no litoral, abrangendo uma faixa ao longo do litoral, a qual se designa por zona 

terrestre de proteção, cuja largura máxima é de 500m, contados a partir do limite da 

margem das águas do mar, ajustável sempre que se justifique, e uma faixa marítima de 

proteção que tem com limite inferior a batimétrica -30. Têm como objetivos: ordenar os 

diferentes usos e atividades específicas da orla costeira; classificar as praias e regulamentar 

o uso balnear; valorizar e qualificar as praias consideradas estratégicas por motivos 

ambientais e turísticos; enquadrar o desenvolvimento das atividades específicas da orla 

costeira; assegurar a defesa e conservação da natureza. Os POOC preocupam-se 

especialmente com a proteção e integridade biofísica do espaço, com a valorização dos 

recursos existentes e a conservação dos valores ambientais e paisagísticos. 

Os Planos Regionais de Ordenamento do Território estabelecem, designadamente, as 

opções estratégicas de organização do território regional e as grandes opções de 

investimento público com impacte territorial significativo, constituindo o quadro de 

referência estratégico para os planos de âmbito intermunicipal e municipal. 

Os Planos de Ordenamento dos Estuários (POE) visam a proteção das suas águas, leitos e 

margens e dos ecossistemas que as habitam, assim como a valorização ambiental, social, 

económica e cultural da orla terrestre envolvente e de toda a área de intervenção do plano. 

São enquadrados pelo Decreto-Lei n.º 129/2008, de 21 de julho. 
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Os Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território (PIOT) asseguram a articulação 

entre o plano regional e os planos municipais de ordenamento do território, no caso de 

áreas territoriais que, pela interdependência dos seus elementos estruturantes, necessitam 

de uma coordenação integrada. Os PIOT abrangem a totalidade ou parte das áreas 

territoriais pertencentes a dois ou mais Concelhos vizinhos. A elaboração dos PIOT compete 

aos municípios associados para o efeito ou às associações de municípios, após aprovação, 

respetivamente, pelas assembleias municipais interessadas ou pela assembleia 

intermunicipal. 

Os Planos Diretores Municipais (PDM) são instrumentos de planeamento/ordenamento 

territorial de natureza regulamentar, cuja elaboração é obrigatória e da responsabilidade 

do Município. Os PDM estabelecem as regras para utilização, ocupação e transformação do 

uso do solo em todo o território do Concelho. Definem um modelo de estrutura espacial do 

território municipal, constituem uma síntese estratégica do desenvolvimento e 

ordenamento local e integram as opções e outros ditames de âmbito nacional e regional, 

nomeadamente: planeamento de ocupação, uso e transformação do território municipal, 

pelas diferentes componentes sectoriais da atividade nele desenvolvidas e programação 

das realizações e investimentos municipais. 
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Figura 4.10 – Organização do Sistema de Gestão Territorial 

 

4.2.3 Aplicabilidade dos Instrumentos de Ordenamento do Território 

Para a identificação dos instrumentos de ordenamento do território aplicáveis à zona de 

implantação do Projeto, foi consultado o Sistema Nacional de Informação Territorial da 

Direção-Geral do Território e do Urbanismo, em  

http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/igt_em_vigor__snit_/acesso_sim

ples/, listando-se de seguida todos os instrumentos de ordenamento do território em vigor 

aplicáveis ao Concelho onde o Projeto será implantado. 
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Quadro 4.2 – Instrumentos de Ordenamento do Território Existentes e sua aplicabilidade ao Projeto – Concelho de Évora 

Instrumentos Designação Situação Diploma Data 
Aplicável 

ao Projeto 

Relevante 

para o 

projeto 

Compatível 

com o 

projeto 

PDM Évora 

6ª Alteração por Adaptação  Aviso 3765/2020 04/03/2020 

Sim Sim Sim 

5ª Alteração por Adaptação  Aviso 3204/2018 09/03/2018 

4ª Alteração por Adaptação Aviso 13604/2016 03/11/2016 

3ª Alteração  Aviso 2174/2013 12/02/2013 

3ª Retificação Aviso 26525/2010 17/12/2010 

2ª Alteração por Adaptação Aviso 25516/2010 07/12/2010 

2ª Retificação Aviso 16321/2009 18/09/2009 

1ª Retificação Aviso 2352/2009 26/01/2009 

1ª Alteração por Adaptação Aviso 2353/2009 26/01/2009 

Revisão Regulamento 47/2008 25/01/2008 

PGRH  

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana (RH7) 
1º Retificação Decl. Ret. 22-B/2016 18/11/2016 

Não --- --- 
1ª Publicação RCM 52/2016 20/09/2016 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6) 
1º Retificação DECL RET 22-B/2016 18/11/2016 

Sim Não Sim 
1ª Publicação RCM 52/2016 20/09/2016 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5) 
1º Retificação DECL RET 22-B/2016 18/11/2016 

Não --- --- 
1ª Publicação RCM 52/2016 20/09/2016 

PNA Plano Nacional da Água Revisão DL 76/2016 09/11/2016 Sim Não Sim 

PNPOT Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território Revisão Lei 99/2019 05/09/2019 Sim Não Sim 

POAAP 

Albufeira do Divor 1ª Publicação RCM 115/2005 06/07/2005 

Não --- --- Albufeira do Monte Novo 1ª Publicação RCM 120/2003 14/8/2003 

Albufeira do Alqueva e Pedrogão Revisão RCM 94/2006 4/8/2006 
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Instrumentos Designação Situação Diploma Data 
Aplicável 

ao Projeto 

Relevante 

para o 

projeto 

Compatível 

com o projeto 

PP 
Área Residencial da Turgela  1ª Publicação Aviso 8068/2012 12/6/2012 Não --- --- 

Intervenção no Espaço Rural do Sítio do Monfurado - Évora  1ª Publicação Aviso 3305/2011 31/1/2011 Não --- --- 

PRN Plano Rodoviário Nacional  

2ª Alteração DL 182/2003 16/08/2003 

Não --- --- 
1ª Alteração Lei 98/99 26/07/1999 

1ª Retificação Decl. Rect. 19-D/98 31/10/1998 

2ª Revisão DL 222/98 17/07/1998 

PROF Alentejo (PROF-ALT) Revisão Port. 54/2019 11/02/2019 Sim Não Sim 

PROT Alentejo - PROTA 
1ª Retificação Decl. Rect. 30-A/2010 01/10/2010 

Sim Não Sim 
1ª Publicação RCM 53/2010 02/08/2010 

PU Évora 

1ª Retificação  Decl. Rect. 1970/2011 26/12/2011 

Não --- --- 1ª Alteração Aviso 12113/2011 02/06/2011 

Revisão RCM 13/2000 28/03/2000 

RN Rede Natura 2000 1ª Publicação RCM 115-A/2008 21/07/2008 Não --- --- 

Fonte 

DGOTDU/SNIT - Sistema Nacional de Informação Territorial - http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/igt_em_vigor__snit_/acesso_simples/       

Última listagem disponível no site referido: 20 de novembro de 2020 

Legenda 

PDM - Planos Diretores Municipais. PGBH - Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica. PGRI – Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Hidrográfica. PNA – Plano Nacional da Água. PNPOT – Programa Nacional da 

Política de Ordenamento do Território. POAP – Plano de Ordenamento de Áreas Protegidas. POOC – Plano de Ordenamento da Orla Costeira. POC – Programa da Orla Costeira. - PP – Plano de Pormenor. PN – Plano 

Rodoviário Nacional. PROT – Plano Regional de Ordenamento do Território. PS – Planos Sectoriais. PBH – Plano de Bacia Hidrográfica. PROF – Plano Regional de Ordenamento Florestal. PU – Plano de Urbanização. 
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Para a elaboração do presente descritor foram considerados os instrumentos de gestão do 

território relevantes, apresentando-se de seguida o resultado da análise efetuada. 

Como resultado desta análise, e para uma melhor interpretação, foram elaboradas as 

seguintes cartas temáticas, incluídas no VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS: 

• CARTA DE ORDENAMENTO - DESENHO N.º 06, À ESCALA 1:25 000; 

• CARTA DE CONDICIONANTES - DESENHO N.º 07, À ESCALA 1:25 000; 

• CARTA REN - DESENHO N.º 08, À ESCALA 1:25 000; 

• ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL - DESENHO N.º 09, À ESCALA 1:25 000. 

 

4.2.4 Ordenamento do Território 

Da análise dos Instrumentos de Ordenamento do Território Existentes identificaram-se 

como relevantes para o presente projeto os seguintes instrumentos: 

• Planos/Programas de Âmbito Regional 

o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6)6; 

o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA); 

o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF-Alt). 

• Planos/Programas de Âmbito Municipal 

o PDM de Évora (PDME). 

 

Ao plano supra referidos, acresce o Programa Operacional Regional do Alentejo, aprovado 

por decisão de Execução da Comissão Europeia C(2014) 10163 de 18 de Dezembro, com as 

seguintes alterações: 

• Alteração aprovada por decisão de execução da comissão europeia C(2018) 8482 

de 5 de dezembro; 

• Alteração aprovada por decisão de execução da comissão europeia C(2017) 7190 

de 24 de outubro. 

 

6 Consta também a sua análise no descritor Recursos Hídricos. 
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Apresenta-se de seguida as considerações consideradas relevantes para o presente projeto 

dos elementos supra referidos. 

 

4.2.4.1 Plano Operacional Regional do Alentejo  

O capítulo 2.A.4 Prioridade de Investimento identifica os principais investimentos a realizar 

na região do Alentejo, destacando-se como principal objetivo a construção de um novo 

hospital regional. 

O PORAlentejo refere que o Alentejo, caracteriza-se por elevada dispersão geográfica, onde 

o isolamento e as longas distâncias a percorrer são situações com que os utentes e serviços, 

de apoio social, e de saúde, se debatem. Este aspeto cruza-se com uma alteração das 

necessidades em saúde e serviços sociais da população da região, devido ao seu progressivo 

envelhecimento (com um crescimento nas necessidades sociais), às mudanças verificadas no 

perfil das patologias (com peso crescente das doenças crónicas e degenerativas que, ligadas 

ao aumento da esperança média de vida, conduzem a situações de doença prolongada) e às 

alterações sociológicas ocorridas (em particular nas estruturas familiares e nas redes 

informais de apoio comunitário). O envelhecimento da população, no caso da saúde, 

provocará uma reorientação para as fases primárias sobretudo no grupo etário dos 65/75 

anos. A maior necessidade de consumo de recursos nesta faixa etária exige uma resposta 

estrutural que contemple a gestão programada de doenças crónicas e um melhor nível de 

coordenação entre os diversos níveis de cuidados. A evolução científica no tratamento das 

doenças exigirá uma adaptação de edifícios e substituição de equipamentos para responder 

a novas técnicas e formas de tratamento que terão visibilidade no crescimento do 

ambulatório. Na Região há grandes constrangimentos no acesso à saúde, pelo que são 

necessários investimentos na qualificação e consolidação de equipamentos de cuidados 

hospitalares que melhorem a qualidade dos serviços de saúde, diversifiquem a oferta e 

permitam obter ganhos de eficiência ao nível regional, nomeadamente construção de um 

novo hospital regional. 

No âmbito dos objetivos específicos identificados no PORAlentejo, este identifica no ponto 

A as tipologias e exemplos de ações a apoiar, destacando-se para o enquadramento do 

presente a referência específica à “Construção de um novo hospital regional, que sirva a 

região, a localizar em Évora”. 
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4.2.4.2 Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA)  

A aprovação do Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) inscreve 

-se num contexto alargado de iniciativas de planeamento de base territorial, que envolveu 

a aprovação do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), pela 

Lei n.º 57/2007, de 4 de Setembro, a elaboração simultânea de planos regionais de 

ordenamento do território para todas as regiões do continente que não dispunham ainda 

deste instrumento e, ainda, a elaboração de planos e a tomada de decisões de natureza 

sectorial com forte repercussão no território.  

O PROT Alentejo incorpora as Estratégias, Políticas, Programas e Planos de índole nacional 

com incidência territorial. As orientações estabelecidas ao nível das estratégias e políticas 

nacionais, nomeadamente, no Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

(PNPOT), na Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS), no Plano Nacional 

para as Alterações Climáticas (PNAC), e no Programa Nacional de Ação para o Crescimento 

e o Emprego (PNACE), bem como nos planos e estratégias sectoriais que estejam 

formalmente em vigor ou em elaboração, constituem um quadro de referência ao nível 

nacional para os PROT. 

A definição e a adoção da ENDS, com um horizonte de 2015, asseguram o adequado 

equilíbrio das dimensões económica, social e ambiental do desenvolvimento do país e das 

regiões. A ENDS identifica sete objetivos transversais, em torno dos três pilares do 

desenvolvimento sustentável (Proteção e Valorização do Ambiente, Coesão Social e 

Desenvolvimento Económico): 

• Preparar Portugal para a sociedade do conhecimento; 

• Crescimento sustentado, competitividade à escala global e eficiência energética; 

• Melhorar o ambiente e valorização do património natural; 

• Mais equidade, igualdade de oportunidades e coesão social; 

• Melhor conectividade internacional do país e valorização equilibrada do território; 

• Um papel ativo de Portugal na construção europeia e na cooperação internacional; 

• Uma administração pública mais eficiente e modernizada. 

 

O PROT Alentejo aplica -se ao território dos 47 concelhos alentejanos integrados nas quatro 

NUT III do Alentejo Litoral, do Alto Alentejo, do Alentejo Central e do Baixo Alentejo: 

Alandroal, Alcácer do Sal, Alter do Chão, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Avis, Arraiolos, 
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Arronches, Barrancos, Beja, Borba, Campo Maior, Castelo de Vide, Castro Verde, Crato, 

Cuba, Elvas, Estremoz, Évora, Ferreira do Alentejo, Fronteira, Gavião, Grândola, Marvão, 

Mértola, Monforte, Montemor -o -Novo, Mora, Moura, Mourão, Nisa, Odemira, Ourique, 

Ponte de Sôr, Portalegre, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Santiago do Cacém, 

Serpa, Sines, Sousel, Vendas Novas, Viana do Alentejo, Vidigueira e Vila Viçosa.  

Corresponde a uma superfície de cerca de 27 000 km2, com uma população de 

aproximadamente 550 000 habitantes de acordo com o último censo, de 2001. Representa 

um território de articulação com a Área Metropolitana de Lisboa, com forte potencial na 

função de charneira pela sua continuidade espacial com a Extremadura Espanhola. 

O Diagnóstico Prospetivo Regional desenvolvido no âmbito do processo de elaboração do 

PROT identificou nove grandes desafios que se colocam ao processo de ordenamento e 

desenvolvimento territorial da Região no futuro próximo: 

• Promover o crescimento económico e o emprego; 

• Suster a perda demográfica e qualificar e atrair recursos humanos; 

• Consolidar o sistema urbano e desenvolver um novo relacionamento urbano -rural; 

• Garantir níveis adequados de coesão territorial; 

• Valorizar e preservar o património natural, paisagístico e cultural; 

• Implementar um modelo de turismo sustentável; 

• Potenciar o efeito das grandes infraestruturas (regionais e nacionais); 

• Criar escala e reforçar as relações com o exterior; 

• Combater os processos de desertificação. 

 

O PROTA, na sua qualidade de instrumento de desenvolvimento territorial, afirma o 

Alentejo como território sustentável e de forte identidade regional, sustentada por um 

sistema urbano policêntrico, garantindo adequados níveis de coesão territorial e integração 

reforçada com outros espaços nacionais e internacionais, valorizando o seu posicionamento 

geoestratégico. São, assim, assumidas quatro grandes opções estratégicas de base 

territorial para o desenvolvimento regional do Alentejo a seguir apresentados. 

 

  



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 154 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

 

Objetivo Estratégico de Base Territorial (OEBT III.4) 

Consolidar o Alentejo como destino turístico associado a uma oferta qualificada e ajustada 

às características ambientais, naturais e patrimoniais, desenvolvendo uma fileira de 

produtos turísticos de elevada qualidade e identidade na Região 

 

• Os Desafios do Ordenamento Territorial no Alentejo 

O Diagnóstico Prospetivo Regional desenvolvido no âmbito do processo de elaboração do 

PROT identificou nove grandes desafios que se colocam ao processo de ordenamento e 

desenvolvimento territorial da Região no futuro próximo, entre os quais: 

• Implementar um modelo de turismo sustentável. 

O Modelo Territorial definido no PROTA estabelece uma estratégia regional de 

desenvolvimento turístico, consubstanciada na definição de cinco zonas com vista à 

promoção de produtos e programas de desenvolvimento turístico de base territorial, 

potenciando as especificidades sub-regionais no que se refere a valores e recursos 

turísticos. 

Na figura seguinte apresenta-se o mapa do Subsistema de Desenvolvimento Turístico, 

definido no PROTA. 
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Figura 4.11 – Subsistema de Desenvolvimento Turístico 

Área aprox. de implantação do Projeto Fonte: PROT Alentejo 

Considerando a figura apresentada anteriormente, a área em estudo localiza-se na Zona B – 

Envolvente de Évora. 

Esta zona é marcada pela proximidade da “cidade-museu” de Évora, que apresenta diverso 

património edificado, tanto em meio urbano como rural (e.g. Estremoz, Montemor -o--

Novo, Viana do Alentejo e Vila Viçosa), dos pequenos conjuntos edificados e sítios 
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arqueológicos ou megalíticos (e. g. Cromeleque dos Almendres e Anta Grande do 

Zambujeiro). 

Também o património natural e ambiental (e. g. sítio de Monfurado, integrado na Rede 

Natura 2000), pode desempenhar um papel de valorização turística desta sub-região no 

que se refere aos passeios na natureza, observação astronómica, da fauna e flora, 

orientação, BTT, entre outros, muitos deles já com atividades e percursos sinalizados ou 

organizados e dotados de infra -estruturas e equipamentos de apoio (e. g. Fluviário de 

Mora e Centro Ciência Viva de Estremoz). 

O incremento de meios turísticos de qualidade (alojamento hoteleiro, serviços de animação 

e restauração) e de equipamentos complementares (salas de reunião e auditórios) irá 

assegurar cada vez mais as condições necessárias à dinamização de um turismo de 

encontros, reuniões, seminários e congressos. 

Ainda conforme o referido no PROTA, o turismo industrial também pode ser uma das 

atividades a ter alguma representatividade na sub-região, principalmente na Zona dos 

Mármores, através da utilização de pedreiras inativas em percursos geoturísticos que 

divulguem os recursos geológicos presentes, a atividade industrial ligada ao sector e a sua 

articulação com o património histórico e cultural da região. 

Nas Normas Específicas para o Desenvolvimento Turístico, definidas no PROTA:  

• Promover uma oferta ajustada às características ambientais, naturais, paisagísticas 

e patrimoniais e desenvolver um cluster regional de atividades turísticas marcado 

por características de elevada qualidade, autenticidade e identidade.  

• A orientação estratégica de posicionamento turístico do Alentejo deverá privilegiar 

produtos que associem o recreio e lazer com o património histórico e ambiental, a 

gastronomia, o artesanato, a cultura, a natureza e a descoberta, bem como com a 

interação entre as atividades turísticas e as atividades agrícolas e florestais no 

espaço rural. Neste sentido, devem ser estimuladas iniciativas inovadoras (de 

preferência em rede), que contribuam para uma maior afirmação e dinâmica de 

produtos já com tradição e consolidados na região, de que se destacam: 

o Circuito turístico (touring cultural, patrimonial e paisagístico); 

o Sol e Mar; 

o Gastronomia e vinhos; 

o Turismo de Natureza; 
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o Turismo no Espaço Rural (TER); 

o Turismo Cinegético. 

Ainda de acordo com o PROTA devem também ser promovidas as novas potencialidades 

assentes em recursos e produtos diversificadores da oferta atual visando, nomeadamente, 

segmentos turísticos mais direcionados, tais como: 

• Conjuntos turísticos (resorts); 

• Golfe; 

• Saúde e bem-estar; 

• Turismo náutico de recreio; 

• Turismo equestre; 

• Geoturismo. 

 

No que diz respeito à Saúde o PROTA identifica alguns pontos de melhoria na região, 

destacando-se no âmbito do presente projeto a necessidade de:  

• “Dimensionar e organizar geograficamente a oferta de cuidados de saúde primários 

e hospitalares atendendo à distribuição da população presente, aos níveis de 

envelhecimento dos residentes e à fraca mobilidade regional; 

• Os Serviços Públicos de Saúde (SPS) devem ser reestruturados de forma a 

proporcionarem uma utilização adequada dos instrumentos epidemiológicos 

essenciais ao cumprimento das suas funções. Neste sentido, os Cuidados Primários 

de Saúde, como pilar central do sistema de saúde estão a organizar -se em 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES). A articulação entre os cuidados de 

saúde primários e os hospitalares é essencial para assegurar adequada e 

atempadamente o acesso dos utentes à prestação de cuidados de saúde. Neste 

âmbito, é fundamental articular a organização destes serviços ao modelo de 

sistema urbano regional, trabalhando em rede e próximo dos cidadãos, de acordo 

com as necessidades de saúde de uma população muito envelhecida e com baixos 

níveis de mobilidade. 
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4.2.4.3 Plano Regional de Ordenamento Florestal no Alentejo (PROF ALT) 

Através da Portaria n.º 364/2013, de 20 de dezembro e do Despacho n.º 783/2014, de 17 

de janeiro, ficaram definidos os conteúdos detalhados dos PROF de 2.ª geração", bem 

como a sua nova abrangência geográfica, tendo sido reduzido o seu número (de 21 para 7). 

A revisão dos PROF em vigor, determinada pela ocorrência de factos relevantes constantes 

da Portaria n. 78/2013, de 19 de fevereiro, é da responsabilidade ICNF, I. P. consistindo os 

mesmos nos regulamentos, documentos estratégicos e peças gráficas, bem como dos 

elementos necessários à respetiva avaliação ambiental estratégica. 

De forma apresentamos a análise com base nos documentos disponibilizados no Instituto 

de Conservação da Natura e Floresta (ICNF), relativo ao PROT ALT, em fase de Análise 

Prospetivo e Proposta de Plano. 

O PROF do Alentejo constitui um programa setorial no sistema de gestão territorial 

estabelecido pela Lei n.º 31/2014, de 30 de maio e desenvolvido pelo Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 15 de maio. 

O PROF do Alentejo é enquadrado pelos princípios orientadores da política florestal 

constantes da Lei de Bases da Política Florestal, aprovada pela Lei n.º 33/96, de 17 de 

agosto, regendo-se pelo regime jurídico estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 

de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 65/2017, de 12 de junho. 

O PROF ALT prossegue os seguintes objetivos estratégicos:  

A. Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos;  

B. Especialização do território;  

C. Melhoria gestão florestal e da produtividade dos povoamentos;  

D. Internacionalização e aumento do valor dos produtos;  

E. Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor;  

F. Racionalização e simplificação dos instrumentos de política 

O PROF ALT (2ª geração) faz uma divisão da sua área territorial em sub-regiões 

homogéneas. Nas seguintes figuras apresentam-se as Sub-regiões homogéneas da região 

do PROF ALT e com maior pormenorização a sub-região homogénea que abrange a área de 

estudo. 
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Figuras 4.12 e 4.13 – Sub-regiões homogéneas da região do PROF ALT 

Área aprox. de implantação do Projeto Fonte: PROF Alentejo, ICNF 

O PROF do Alentejo compreende diversas sub-regiões homogéneas, devidamente 

identificadas na Carta Síntese, nos termos do artigo 7.º, sendo que a área de projeto 

abrange a sub-região homogénea “Campos de Évora e Reguengos”. 

Nesta sub-região homogénea, com igual nível de prioridade, visa-se a implementação e o 

desenvolvimento das seguintes funções gerais dos espaços florestais: 

a. Função geral de conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de 

geomonumentos; 

b. Função geral de produção; 

c. Função geral de proteção. 

As normas de silvicultura a aplicar nesta sub-região homogénea correspondem às normas 

das funções referidas no número anterior. 

O PROF Alentejo refere ainda que nesta sub-região devem ser privilegiadas as seguintes 

espécies florestais: 

a. Espécies a privilegiar (Grupo I): 

i. Azinheira (Quercus rotundifolia); 
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ii. Medronheiro (Arbutus unedo); 

iii. Pinheiro-de-alepo (Pinus halepensis); 

iv. Sobreiro (Quercus suber); 

v. Ripícolas. 

b. Outras espécies a privilegiar (Grupo II): 

i. Alfarrobeira (Ceratonia siliqua); 

ii. Carvalho-português (Quercus faginea, preferencialmente Q. faginea subsp. 

broteroi); 

iii. Carvalho-negral (Quercus pyrenaica); 

iv. Cipreste-comum (Cupressus sempervirens); 

v. Cipreste-da-califórnia (Cupressus macrocarpa); 

vi. Eucalipto (Eucalyptus spp.); 

vii. Nogueira (Juglans spp.); 

viii. Pinheiro-bravo (Pinus pinaster); 

ix. Pinheiro-manso (Pinus pinea). 

 

Zonas sensíveis e Corredores Ecológicos 

As zonas sensíveis e os corredores ecológicos são elementos cruciais ao planeamento 

florestal macro e meso regional. 

Desta forma, e conforme consta no PROT ALT entende-se por “Zonas Sensíveis” as áreas 

afetas ao planeamento e gestão florestal dedicadas à proteção e conservação biofísica em 

termos de:  

• Perigosidade de Incêndio Florestal;  

• Suscetibilidade a Pragas e Doenças;  

• Risco de Erosão;  

• Importância Ecológica;  

• Importância Social e Cultural. 
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No que respeita aos “Corredores Ecológicos”, entende-se como as áreas afetas ao 

planeamento e gestão florestal dedicadas à proteção e conservação da biodiversidade e 

promoção dos serviços dos ecossistemas.  

De acordo com o PROFAlentejo, os corredores ecológicos ao nível dos PROF constituem 

uma orientação macro e tendencial para a região em termos de médio/longo prazo, com o 

objetivo de favorecer o intercâmbio genético essencial para a manutenção da 

biodiversidade, incluindo uma adequada integração e desenvolvimento das atividades 

humanas, encontrando-se identificados na Carta Síntese. 

O PROFAlentejo refere ainda que: 

• As intervenções florestais nos corredores ecológicos devem respeitar as normas de 

silvicultura e gestão para estes espaços, as quais se encontram identificadas no 

Capítulo E, do Documento Estratégico do PROF e referenciadas no Anexo I, do 

Regulamento do PROFAlentejo. 

• Os corredores ecológicos devem ser objeto de tratamento específico no âmbito dos 

planos de gestão florestal e devem ainda contribuir para a definição da estrutura 

ecológica municipal no âmbito dos planos territoriais municipais (PTM) e planos 

territoriais intermunicipais (PTIM). 

• Estes corredores devem ser compatibilizados com as redes regionais de defesa da 

floresta contra os incêndios, sendo estas de caráter prioritário. 

Na seguinte figura apresenta-se um extrato do mapa, relativa às áreas florestais sensíveis e 

corredores ecológicos, na área em estudo. 
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Localização do projeto  

 

Fonte: PROF Alentejo 

Figura 4.14  – Áreas Florestais Sensíveis e Corredores Ecológico 

 

Pela análise da figura apresentada, verifica-se que o presente projeto, de acordo com o 

PROFAlentejo, encontra-se localizado num corredor ecológico e numa área florestal 

sensível. 

O artigo 13.º do Plano diz respeito às Áreas florestais sensíveis - Risco de incêndio e refere: 

1. A identificação e demarcação das áreas florestais sensíveis, integrando em termos 

de perigosidade de incêndio, a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, consta da Carta Síntese e da carta 

das áreas florestais sensíveis que acompanha o Documento Estratégico. 
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2. As intervenções nas áreas florestais sensíveis devem respeitar as normas de 

silvicultura, constantes no Capítulo E, que integra o relatório do PROF do Alentejo, 

especificamente para estes espaços e que se encontram referenciadas no Anexo I. 

 

4.2.4.4 PDM de Évora 

4.2.4.4.1 Enquadramento 

• Plano Diretor Municipal de Évora, alterado por via da publicação do Aviso 

2174/2013 de 12 de fevereiro, e entrou em vigor no dia 18 de fevereiro de 2013.  

• Declaração n.º 45/2020 - Dá-se conhecimento para os devidos efeitos que foi 

declarada a caducidade da zona de servidão non aedificandi do Estudo Prévio do 

IC33 – Grândola (A2)/Évora (IP2), desde 28 de abril de 2020, conforme Declaração 

n.º 45/2020, de 22 de abril, publicada no Diário da República nº 79 , 2.ª série, 

estabelecida pelo Estudo Prévio do IC33 - Grândola (A2) / Évora (IP2), publicada por 

Declaração nº 205/2011 de 10 de agosto, no Diário da República, 2.ª série, n.º 15." 

• Aviso nº 3765/2020 de 4 de março - Alteração por adaptação do Plano Diretor 

Municipal, por conta da publicação da REN; 

• Aviso nº 3204/2018 - Alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal aos PEOT 

- Integração dos Planos de Ordenamento das Albufeiras de Águas Públicas; 

• Aviso13604/2016 - Alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal de Évora 

resultante da aprovação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI 2014 -2018). 

 

4.2.4.4.2 Âmbito, Composição e Conteúdo do PDM  

O Plano Diretor Municipal de Évora (PDME), é aplicável ao território do concelho que 

abrange uma área de 130.724,545 hectares. 

A ocupação, o uso ou a transformação do solo regem -se pelo Regulamento em vigor, sem 

prejuízo de outras normas ou condicionamentos estabelecidos pela legislação em vigor. 

O PDME define ainda o modelo de evolução ordenada da ocupação do território, 

identificando os objetivos de desenvolvimento do município para o período de vigência e a 

expressão territorial das estratégias com vista à sua prossecução. 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 164 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

 

O PDME destina -se a vigorar pelo período de 10 anos. 

Para além do Regulamento, o PDME é constituído por diversas Plantas, identificadas de 

seguida: 

• Planta de Condicionantes à escala 1:25.000 (Desenho n.º 1 -A); 

• Planta de Condicionantes — Risco de Incêndio à escala 1:25.000 (Desenho n.º 1 -B); 

• Planta de Ordenamento à escala 1/25 000 (Desenho n.º 2 -A); 

• Planta de Ordenamento — Aglomerado Urbano de Azaruja à escala 1:5.000 

(Desenho n.º 2 -A1); 

• Planta de Ordenamento — Aglomerado Urbano de Boa -Fé/Casas Novas à escala 

1:5.000 (Desenho n.º 2 -A2); 

• Planta de Ordenamento — Aglomerado Urbano de Canaviais à escala 1:5.000 

(Desenho n.º 2 -A3); 

• Planta de Ordenamento — Aglomerado Urbano de Graça do Divor à escala 1:5.000 

(Desenho n.º 2 -A4); 

• Planta de Ordenamento — Aglomerado Urbano de Guadalupe à escala 1:5.000 

(Desenho n.º 2 -A5); 

• Planta de Ordenamento — Aglomerado Urbano de N.ª S.ª de Machede à escala 

1:5.000 (Desenho n.º 2 -A6); Planta de Ordenamento — Aglomerado Urbano de S. 

Manços à escala 1:5.000 (Desenho n.º 2 -A7) 

• Planta de Ordenamento — Aglomerado Urbano de S. Miguel de Machede à escala 

1:5.000 (Desenho n.º 2 -A8); 

• Planta de Ordenamento — Aglomerado Urbano de S. Sebastião da Giesteira à 

escala 1:5.000 (Desenho n.º 2 -A9);  

• Planta de Ordenamento — Aglomerado Urbano de Torre de Coelheiros à escala 

1:5.000 (Desenho n.º 2 -A10); 

• Planta de Ordenamento — Aglomerado Urbano de Valverde à escala 1:5.000 

(Desenho n.º 2 -A11); 

• Planta de Ordenamento — Aglomerado Urbano de Vendinha à escala 1:5.000 

(Desenho n.º 2 -A12); 
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• Planta de Ordenamento — Condicionamentos do Plano à escala 1:25.000 (Desenho 

n.º 2 -B); 

• Planta de Ordenamento — Património Arquitetónico e Arqueológico, à escala 

1/25.000 (Desenho n.º 2 -C); 

• Planta de Ordenamento — Estrutura Ecológica Municipal à escala 1:25.000 

(Desenho n.º 2 -D); 

• Planta de Ordenamento — Classificação Acústica/Aglomerado Urbano de Azaruja à 

escala 1:5.000 (Desenho n.º 2 -E1); 

• Planta de Ordenamento — Classificação Acústica/Aglomerado Urbano de Boa -

Fé/Casas Novas à escala 1:5.000 (Desenho n.º 2 -E2); 

• Planta de Ordenamento — Classificação Acústica/Aglomerado Urbano de Canaviais 

à escala 1:5.000 (Desenho n.º 2 -E3); 

• Planta de Ordenamento — Classificação Acústica/Aglomerado Urbano de Graça do 

Divor à escala 1:5.000 (Desenho n.º 2 -E4); 

• Planta de Ordenamento — Classificação Acústica/Aglomerado Urbano de 

Guadalupe à escala 1:5.000 (Desenho n.º 2 -E5); 

• Planta de Ordenamento — Classificação Acústica/Aglomerado Urbano de N.ª S.ª de 

Machede à escala 1:5.000 (Desenho n.º 2 -E6); 

• Planta de Ordenamento — Classificação Acústica/Aglomerado Urbano de S. 

Manços à escala 1:5.000 (Desenho n.º 2 -E7); 

• Planta de Ordenamento — Classificação Acústica/Aglomerado Urbano de S. Miguel 

de Machede à escala 1:5.000 (Desenho n.º 2 -E8); 

• Planta de Ordenamento — Classificação Acústica/Aglomerado Urbano de S. 

Sebastião da Giesteira à escala 1:5.000 (Desenho n.º 2 -E9); 

• Planta de Ordenamento — Classificação Acústica/Aglomerado Urbano de Torre de 

Coelheiros à escala 1:5.000 (Desenho n.º 2 -E10); 

• Planta de Ordenamento — Classificação Acústica/Aglomerado Urbano de Valverde 

à escala 1:5.000 (Desenho n.º 2 -E11); 

• Planta de Ordenamento — Classificação Acústica/Aglomerado Urbano de Vendinha 

à escala 1:5.000 (Desenho n.º 2 -E12). 
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O PDME é ainda acompanhado por Estudos de caraterização do território, distribuídos e 

organizados nos seguintes documentos: 

• Anexo I: Estudos de caraterização demográfica; 

• Anexo II: Mapa de Ruído e Estudo de Propagação Sonora; 

• Anexo III: Planta da situação existente. 

• Anexo IV: Inventário do Património Arquitetónico e Arqueológico Concelhio; 

• Anexo V: Identificação das servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública no concelho; 

• Anexo VI: Estrutura Ecológica Municipal, Usos Agrícolas e Florestais e plantas 

anexas; 

• Anexo VII: Planta de Enquadramento Regional; 

• Anexo VIII: Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

• Relatório, organizado e distribuído nos seguintes documentos: 

o Volume I: Diagnóstico; 

o Volume II: Proposta 

• Programa sobre a execução das intervenções municipais previstas e respetivos 

meios financeiros; 

• Carta Educativa do Concelho de Évora: 

o Volume I — Relatório; 

o Volume II — Anexos 

• Relatório de ponderação sobre as participações recebidas em sede da discussão 

pública. 

• Relatório Ambiental. 

 

De acordo com a SECÇÃO V - Categorias de Espaços Artigo 57.º, os solos urbanizados e de 

urbanização programada repartem-se pelas seguintes subcategorias de espaços 

identificados na Planta de Ordenamento: 

a. Espaços industriais; 
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b. Espaços de equipamentos e de utilização coletiva; 

c. Espaços habitacionais. 

O presente projeto encontra-se, conforme o definido no PDM, em Áreas Especiais de 

Comércio e Equipamentos - Outros Equipamentos, sendo a sua análise efetuada no capítulo 

seguinte. 

 

4.2.4.4.3 Conteúdo do PDM de Évora aplicável ao presente projeto 

Da análise do PDM de Évora verificamos que o projeto em análise se encontra abrangido 

pelas seguintes classes/espaços/áreas/planos/programas: 

• Condicionantes 

o Recursos Agrícolas Florestais 

o Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

 Rede Rodoviária Nacional e Regional 

 Estradas Regionais Proposta. 

• Ordenamento 

o Áreas Especiais de Comércio e Equipamentos 

 Outros Equipamentos – Hospital Regional de Évora. 

o Rede Rodoviária Nacional e Regional 

 Estradas Regionais Proposta. 

• Património – Rede Rodoviária Proposta; 

• Estrutura Ecológica Municipal – Zonas com recursos significativos (ou zonas que 

têm influência marcante sobre tais recursos – Reserva Agrícola Nacional - RAN). 

 

Foram analisadas, conforme já referido, as seguintes cartas/plantas do PDM de Évora: 

• Planta de Condicionante à escala 1:25.000 (Desenho n.º 1A), alteração por 

adaptação outubro 2019; 

• Planta de Condicionantes - Risco de Incêndio à escala 1:25 000 (Desenho n.º 1B), 

alteração por adaptação abril de 2016; 
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• Planta de Condicionantes 1D - REN Évora, alteração por adaptação outubro 2019; 

• Planta de Ordenamento à escala 1:25.000 (Desenho n.º 2A), alteração por 

adaptação outubro 2017; 

• Planta de Ordenamento – Condicionantes do Plano à escala 1:25.000 (Desenho n.º 

2B), alteração por adaptação outubro 2012; 

• Planta de Ordenamento – Património Arquitetónico e Arqueológico à escala 

1:25.000 (Desenho n.º 2C), alteração por adaptação junho 2012; 

• Planta de Ordenamento – Estrutura Ecológica Municipal à escala 1:25.000 (Desenho 

n.º 2D), alteração por adaptação outubro 2019. 

 

Apresenta-se de seguida as disposições do PDME aplicáveis ao projeto em estudo. 

 

ORDENAMENTO 

No quadro seguinte e no DESENHO N.º 06 INCLUÍDO NO VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS, estão 

representadas as classes de ordenamento identificadas na área de implantação do projeto, 

em conformidade com o PDM de Évora. 

 

Quadro 4.3 – Classes de Ordenamento identificadas na área de Estudo 

Ordenamento – Área de Estudo Descrição/Fonte 

Áreas Especiais de Comércio e Equipamentos Outros Equipamentos – Hospital Regional de Évora Plano Diretor Municipal 

de Évora Rede Rodoviária Nacional e Regional Estradas Regionais Propostas 

 

Subsecção II - Áreas Especiais de Comércio e Equipamentos  

Artigo 112.º - Identificação 

1. A Planta Geral de Ordenamento delimita os espaços que, não implicando a sua 

classificação como solo urbano, consentem usos múltiplos de comércio e 

equipamentos existentes ou previstos, considerados compatíveis com os princípios 

de ordenamento do solo rural.  

2. As áreas especiais incluídas nesta categoria são as seguintes:  

a. Espaços Comerciais de Média e Grande Extensão;  
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b. Unidades desportivas e turísticas e áreas complementares;  

c. Aeródromo;  

d. Expo-Évora — Parque de Exposições e Actividades Económicas Regionais 

e. Equipamentos Diversos designadamente, Hospital Regional de Évora, 

Termas da Ganhoteira, Plataforma Logística de Apoio a Estação de Comboio 

de Alta Velocidade, Carreira de Tiro Militar, Cemitérios, e outros de índole 

cultural e social. 

Pode verificar-se que o presente projeto está contemplado no PDME, sendo, portanto, 

compatível com as disposições do referido PDM. 

Verificamos ainda a presença na planta de ordenamento de uma estrada regional proposta 

dentro do local de implantação do projeto. Esta estrada diz respeito à estrada prevista em 

projeto que servirá o novo hospital central do Alentejo. 

 

CONDICIONANTES DO USO DO SOLO  

Título II - Condicionantes ao uso do solo - CAPÍTULO I  

Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 

Artigo 7.º - Identificação 

Regem-se pela legislação que lhes é aplicável as seguintes servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública ao uso do solo, representadas na Planta de Condicionantes 

(desenho n.º 1) e descritas no Anexo V do PDME: 

a. Protecção das linhas de água; 

b. Protecção às albufeiras; 

c. Zona de defesa de pedreiras; 

d. Reserva Ecológica Nacional (REN); 

e. Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

f. Protecção a Arborização; 

g. Rede Natura 2000 / Sítio de Importância Comunitária Monfurado; 

h. Protecção a Imóveis Classificados; 

i. Protecção à rede de saneamento básico; 
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j. Protecção à rede de abastecimento de água; 

k. Protecção às linhas eléctricas; 

l. Protecção à Rede Rodoviária Nacional 

m. Protecção às vias municipais; 

n. Protecção à Rede Ferroviária; 

o. Protecção ao Aeródromo; 

p. Protecção à rede de telecomunicações; 

q. Protecção aos edifícios escolares; 

r. Protecção aos edifícios públicos; 

s. Zona de segurança de produtos explosivos. 

t. Protecção aos Estabelecimentos Prisionais; 

u. Protecção do interesse da Defesa Nacional; 

v. Protecção aos marcos geodésicos; 

w. Regime dos aproveitamentos hidroagrícolas. 

 

As condicionantes a seguir apresentadas e analisadas, foram obtidas através de pesquisa 

bibliográfica dos instrumentos de gestão territorial aplicáveis ao Projeto - Plano Diretor 

Municipal da Câmara Municipal de Évora e de informações recolhidas através de 

cartografia e visitas de campo. 

No quadro seguinte e no DESENHO N.º 07 INCLUÍDO NO VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS, estão 

representadas todas as condicionantes identificadas em conformidade com o PDM de 

Évora. 

 

Quadro 4.4 - Condicionantes ao Uso do Solo e Servidões identificadas na área de Estudo 

Condicionantes – Área de Estudo Descrição/Fonte 

Reserva Agrícola Nacional 
Plano Diretor Municipal de Évora  

Estradas Regionais Propostas 

Reserva Ecológica Nacional CCDR-Alentejo 
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Apresenta-se seguidamente uma descrição sumária das condicionantes ao uso do solo com 

influência direta no âmbito do Projeto. 

 

RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL 

O regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional é definido pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 

31 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro. 

A Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, define os limites e condições para a viabilização das 

utilizações não agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional, retificada pela 

Declaração de Retificação n.º 15/2011, de 23 de maio. 

De acordo com o disposto no artigo 21 do Decreto-Lei n.º 73/2009 (alterado pelo Decreto-

Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro). “São interditas todas as ações que diminuam ou 

destruam as potencialidades para o exercício da atividade agrícola das terras e solos da 

RAN, tais como: 

a. Operações de loteamento e obras de urbanização, construção ou ampliação, com 

exceção das utilizações previstas no artigo seguinte; 

b. Lançamento ou depósito de resíduos radioativos, resíduos sólidos urbanos, resíduos 

industriais ou outros produtos que contenham substâncias ou microrganismos que 

possam alterar e deteriorar as características do solo; 

c. Aplicação de volumes excessivos de lamas nos termos da legislação aplicável, 

designadamente resultantes da utilização indiscriminada de processos de 

tratamento de efluentes; 

d. Intervenções ou utilizações que provoquem a degradação do solo, nomeadamente 

erosão, compactação, desprendimento de terras, encharcamento, inundações, 

excesso de salinidade, poluição e outros efeitos perniciosos; 

e. Utilização indevida de técnicas ou produtos fertilizantes e fitofarmacêuticos; 

f. Deposição, abandono ou depósito de entulhos, sucatas ou quaisquer outros 

resíduos. 

De acordo com o nº 1 do Art.º 25 do Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de março, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 199/2015, de 16 de setembro nas áreas RAN 

poderão ser realizadas ações de relevante interesse público que sejam reconhecidas como 

tal por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área do desenvolvimento 
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rural e demais áreas em razão de matéria, desde que não se possam realizar de forma 

adequada em áreas não integradas na RAN.  

Nas áreas da RAN são excecionalmente permitidas utilizações não agrícolas, consideradas 

compatíveis com os objetivos de proteção da atividade agrícola, mediante parecer prévio 

vinculativo ou comunicação prévia à entidade regional da RAN territorialmente 

competente. Os pareceres favoráveis só poderão ser concedidos quando estejam em causa, 

sem que haja alternativa viável fora da RAN, uma ou mais das situações referidas nas 

alíneas do nº 1 do Artº 22º do Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de março, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº 199/2015, de 16 de setembro. 

A utilização não agrícola de solos da RAN, carece sempre de prévio parecer das Entidades 

Regionais da Reserva Agrícola (ERRA), junto das quais poderá ser instruído o processo de 

pedido de utilização não agrícola de solos da RAN. 

Na figura seguinte e no DESENHO N.º 07 INCLUÍDO NO VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS, está 

representada a Reserva Agrícola Nacional abrangida pelo projeto. 

 

 

Figura 4.15 – Extrato da Carta da Reserva Agrícola Nacional 
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Apresenta-se de seguinte a quantificação das áreas RAN afetadas pelo projeto. 

 

Quadro 4.5 – Quantificação da Afetação de Áreas RAN 

Área Total 

do Projeto 

(m2) 

Área Total de 

intervenção 

(m2) 

Área 

RAN 

afetada 

(m2) 

Área a 

impermeabilizar 

(m2) 

Área RAN 

afetada (m2) 

nas áreas a 

impermeabilizar 

% de afetação de áreas RAN 

relativa 

à área 

total do 

projeto 

relativa à 

área total de 

intervenção 

do projeto 

nas áreas a 

impermeabilizar 

250 000 166 984 85 005 123 231 60 257 34,0 50,9 69,0 

 

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 

Legislação Aplicável 

• DL nº 124/2019, de 28 de agosto (procede à quarta alteração e república o D.L n.º 

166/2008, de 22 de agosto - Estabelece o regime jurídico da Reserva Ecológica 

Nacional.) 

• Portaria nº336/2019, de 26 de setembro (Aprova a revisão das Orientações 

Estratégicas de Âmbito Nacional e Regional aprovadas pela Resolução do Concelho 

de Ministros nº 81/2012, de 3 de outubro com as retificações constantes da 

Declaração de Retificação nº71/2012, de 30 de novembro) 

• Portaria n.º 1356/2008, de 28 de novembro - Estabelece as condições para 

viabilização dos usos e ações compatíveis com os objetivos da REN. 

• Portaria nº 419/2012 de 20 de dezembro – Define as condições e requisitos a que 

ficam sujeitos os usos e ações referidos nos nº 2 e 3 do artigo 20º DL nº 124/2019, 

de 28 de agosto. 

 

MUNICÍPIO DE ÉVORA 

A Câmara Municipal de Évora apresentou, nos termos do disposto nos Artigo 10.º e 11.º, do 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 

de novembro, uma proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para o 

município de Évora. A referida proposta de delimitação foi objeto de apreciação em sede 

de conferência de serviços, nos termos do previsto nos números 1 e 2 do artigo 11.º do 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 
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239/2012, de 2 de novembro, e obteve o parecer favorável da CCDR Alentejo e da Agência 

Portuguesa do Ambiente/ARH Alentejo, encontrando-se o correspondente parecer 

consubstanciado na ata da referida conferência de serviços, realizada em 4 de abril de 

2017; nos termos previstos no n.º 5 do artigo 11.º do citado diploma, a conclusão do 

parecer é convertida em aprovação definitiva. Assim, em conformidade com o disposto nos 

artigos 11.º, n.º 5 e 12.º, todos do diploma antes citado:  

3. É aprovada a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Évora, 

com as áreas e respetivas tipologias de sistemas ecológicos identificados nas 

plantas e no quadro anexos ao presente despacho, que dele fazem parte 

integrante. 

4. As referidas plantas, o quadro anexo e a memória descritiva do presente processo 

podem ser consultados na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Alentejo (CCDR do Alentejo), bem como na Direção -Geral do Território.  

5. O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação. 

Assim, a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Évora foi aprovada 

pelo Despacho n.º 8488/2019 de 25-09-2019. 

De acordo com a delimitação da REN aprovada, a área de implantação é atravessada por 

áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terreste – Curso de Água e 

respetivos leitos e margens – Margens dos Curso de Água.  

No local de implantação do hospital será necessário reposicionar as linhas de água 

existentes no terreno visto que a mancha de implantação do edifício e estacionamentos 

coincide com o traçado atual das linhas de água. O projeto preconiza o reposicionamento 

de duas linhas de água (A1 e A2, ver figura seguinte), bem como a implantação de uma 

passagem hidráulica sob a via de acesso localizada a Sudeste do hospital. 
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Figura 4.16 – Extrato da carta militar n.º 460 com as linhas de água do terreno e respetivas áreas 

contribuintes 

A extensão a desviar corresponde a aproximadamente 200m no caso da linha de água A1 

[linha de água identificada na Carta REN como “áreas relevantes para a sustentabilidade do 

ciclo hidrológico terreste – Curso de Água e respetivos leitos e margens – Margens dos 

Curso de Água”], e 340 m no caso da linha de água A2. Na restante extensão das linhas de 

água dentro do limite de intervenção, as linhas de água não serão desviadas, mas apenas 

requalificadas.  

Na figura seguinte e no DESENHO N.º 08 INCLUÍDO NO VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS, está 

representada a Reserva Ecológica Nacional abrangida pelo projeto. 
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Figura 4.17 – Extrato da carta da REN 

 

Deste modo, o desvio de uma linha de água encontra-se naturalmente abrangido pelo 

modelo atual de gestão integrada de recursos hídricos, devendo obrigatoriamente seguir os 

pressupostos definidos na Lei da Água. Neste sentido, qualquer projeto relativo ao desvio 

de um curso de água superficial deverá seguir os princípios de reabilitação fluvial, 

procurando a criação de um sistema em bom estado ecológico. Assim, antes do início da 

fase de construção é necessário 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). 

 

ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL  

Capítulo II – Outras Condicionantes – Secção I – Ambiente e recursos naturais    

Artigo 8.º - Âmbito e Objetivos 

1. No âmbito das operações que visem a ocupação, uso e transformação de solo 

rural ou urbano, como no exercício de quaisquer atividades públicas ou privadas 
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com incidência sobre o território do concelho de Évora, devem ser sempre 

ponderadas ações e medidas que promovam a valorização ambiental dos espaços 

e promovam a proteção de habitats e espécies consideradas prioritárias. 

2. Os princípios e regras de boa conduta ambiental, bem como as medidas para a 

proteção e valorização do ambiente no concelho de Évora constam de um Plano 

Municipal de Ambiente e de Conservação da Natureza a elaborar. 

3. Para efeito do disposto no número anterior devem ser tomados em consideração 

os recursos, valores naturais e a estrutura ecológica identificados no Anexo VI — 

Estrutura Ecológica Municipal, Usos Agrícolas e Florestais. 

 

O Anexo VI suprarreferido, refere que a carta da Estrutura Ecológica Municipal de Évora 

corresponde a uma explicitação dos sistemas essenciais à sustentabilidade ambiental do 

concelho, complementando as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes. Refere ainda 

que, não se pretende, nesta carta, introduzir especificações com correspondência em 

normas do Regulamento (só têm transposição para o Regulamento as indicações que 

constam nas plantas de Ordenamento e de Condicionantes), mas indicações que permitem 

uma leitura mais imediata e geral dos sistemas fundamentais para a proteção e valorização 

ambiental dos espaços rurais e urbanos, constituindo uma base importante para apoio a 

decisões de gestão territorial e para uma atuação mais concertada no domínio ambiental 

(embrião de um eventual Plano Municipal de Ambiente a desenvolver de futuro). 

As indicações que constam desta carta pretendem dar resposta ao disposto no Decreto-Lei 

n.º 380/99, de 22 de setembro, nomeadamente nos seus artigos 12º, 14º (“Estrutura 

Ecológica”), 69º, 70º e 85º. Para a sua elaboração também foi tida em consideração a 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (aprovada pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2001, de 11 de outubro). 

Neste contexto, a carta da Estrutura Ecológica Municipal de Évora inclui uma série de 

ocorrências diferenciadas, indicando-se para cada uma delas os critérios de delimitação 

espacial, o seu significado ecológico, bem como orientações para a sua futura gestão. 

Na figura seguinte e no DESENHO N.º 09 INCLUÍDO NO VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS, está 

representada o Extrato da Planta da Estrutura Ecológica Municipal do PDM Évora. 
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Figura 4.18 – Extrato da Planta da Estrutura Ecológica Municipal do PDM Évora 

 

Verifica-se assim, que a área de implantação do projeto em estudo encontra-se em Zonas 

com recursos significativos (ou zonas que têm influência marcante sobre tais recursos – 

Reserva Agrícola Nacional - RAN). 

De acordo com o Anexo VI do PDM de Évora a zona suprarreferida insere-se no capítulo 

Capítulo V – Outras Zonas Indispensáveis à conservação de recursos e à regulação dos 

processos biofísicos que permitem o desenvolvimento equilibrado das atividades humanas. 

O referido capítulo, no que diz respeito à RAN, refere “Estão aqui abrangidas as manchas de 

solos que se enquadram nos pressupostos definidos pelo artigo 7º e 8º do D.L. nº 

199/2015, de 16 de setembro que prevê a integração na RAN das áreas com solos das 

classes de capacidade de uso A, B e Ch, das áreas com unidades de solos classificados como 

baixas aluvionares e coluvionares e das áreas em que as classes e unidades referidas sejam 

maioritariamente representadas quando em complexo com outras unidades de solo, bem 

como outros tipos de solos, cuja integração na RAN se considerou conveniente para a 

prossecução dos fins previstos no regime legal, tais como as áreas beneficiadas por obras 

de aproveitamentos hidroagrícolas”. 

Conforme o referido no Capítulo – Solos, verifica-se a ausência de afetação de classes A e B 

(solos com aptidão agrícola). O presente projeto interseta, no entanto, parte de solos da 
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classe C - Solos com aptidão agrícola condicionada e subclasse h - Limitações do solo na 

zona radicular. 

 

 

4.3 COMPONENTE SOCIAL E SAÚDE HUMANA 

4.3.1 Introdução 

A análise socioeconómica da Área de Implantação do Projeto foi efetuada tendo por base 

dois níveis de espacialização:  

• Regional ou supramunicipal - tomando como base as NUT I e II em que se insere;  

• O Concelho (NUT III);  

O detalhe da abordagem para cada um dos níveis é função da relevância que assume essa 

análise para a perceção do ambiente socioeconómico. 

Assim, pretende-se identificar as principais características sociográficas da Área de 

Implantação do Projeto, quando inseridas no ambiente socioeconómico que a rodeia.  

A análise socioeconómica centrou-se nas variáveis indicadores mais importantes, tendo em 

conta a natureza do Projeto: Empreendimento turístico. 

Deste modo, procede-se à caracterização do enquadramento regional e concelhio do 

Projeto, com o recurso a informação estatística censitária produzida pela base de dados da 

PORDATA – Base de Dados Portugal Contemporâneo, que recolhe e processa dados 

estatísticos quer do Instituo Nacional de Estatística, quer de um conjunto de outras 

Instituições Governamentais. Tal abordagem segue uma análise que incide sobre a 

componente demográfica, nos aspetos relacionados com a dinâmica de demografia, da 

estrutura económica e sócio-produtiva, variáveis microdemográficas. 

A este respeito, importa reforçar que a Trifólio, baseou e baseia a análise socioeconómica 

da(s) área(s) de intervenção do(s) Projeto(s) nos Estudo de Impacte Ambiental, tendo por 

base os dados estatísticos publicados e disponíveis para consulta PORDATA – Base de 

Dados Portugal Contemporâneo, que recolhe e processa dados estatísticos quer do Instituo 

Nacional de Estatística, quer de um conjunto de outras Instituições Governamentais, 

extrapolando posteriormente e a partir daí, um retrato sócio económico, que em alguns 

dos aspetos, poderá ser subjetivo, mas que objetivamente têm o suporte dos dados 

técnicos do Instituto Nacional de Estatística. 
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Em termos de localização geográfica, como já referido, Área de Implantação do Projeto 

localiza-se no Distrito de Évora. 

Ao nível da NUT I, o Hospital insere-se na região do Alentejo. Ao nível da NUT II, encontra-

se inserida na Sub-região do Alentejo Central. 

Importará esclarecer que os dados agora consultados utilizam a “Nomenclatura das 

Unidades Territoriais para Fins Estatísticos” publicada em 2015 e denominada NUTS-2013, 

quando comparada com a anterior nomenclatura das unidades territoriais na versão NUTS-

2002. 

Em termos comparativos, e relativamente à NUTS-2013 verificaram-se significativas 

alterações de número e de composição municipal das NUTS III, as quais passaram de 30 

para 25 unidades territoriais, agora designadas de «unidades administrativas». Essas 

unidades administrativas correspondem às "Entidades Intermunicipais", "Região Autónoma 

dos Açores" e "Região Autónoma da Madeira". Quanto às NUTS I e II, esta nova versão de 

2013 implicou um conjunto de alterações, destacando-se a designação da NUTS II "Lisboa" 

para “Área Metropolitana de Lisboa", integrando ao nível das NUTS III, as anteriores NUTS II 

"Grande Lisboa" e “Península de Setúbal”. Desta forma os 18 Concelhos desagregados 

entre as anteriores NUTS II "Grande Lisboa" e “Península de Setúbal”, encontra-se 

presentemente e para fins estatísticos, agregados na NUTS III “Área Metropolitana de 

Lisboa". 

No quadro seguinte, apresentam-se os distritos, Concelhos e freguesias presentes na Área 

de Implantação do Projeto [ver no DESENHO N.º 01 incluído no VOLUME III – PEÇAS 

DESENHADAS]. 

 

Quadro 4.6 – Distrito, Concelhos e Freguesias  

Distrito Concelho Freguesia 

Évora Évora União das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras 

 

Os dados relativos à saúde são provenientes, da Direção Geral de Saúde e Administração 

Regional de Saúde do Alentejo. 

A caraterização dos fatores socioeconómicos compreende a análise do território e 

demografia, da qualificação da população, emprego e desemprego, caraterização das 

atividades económicas, estrutura empresarial e acessibilidades. 
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Complementando a caracterização socioeconómica, procede-se ao desenvolvimento da 

componente saúde humana, abordando-se a infraestrutura local de apoio à saúde, o perfil 

local de saúde e os principais determinantes de saúde humana no território em estudo. 

No final do capítulo, tendo como base o reconhecimento de campo efetuado, apresenta-se 

uma caraterização da área de implantação do projeto, bem como das áreas envolventes. 

 

4.3.2 Território e Demografia 

Portugal tem, desde há largas décadas, registado uma forte tendência para um 

desenvolvimento assimétrico, entre o litoral, mais industrializado, povoado e desenvolvido, 

e o interior, mais ruralizado e com significativa tendência para o despovoamento e a 

recessão demográfica, condições que, aliás, vão normalmente a par uma vez que assentam 

as suas bases nos mesmos fatores. 

Contudo, mais recentemente, esta assimetria tem vindo a ser contrariada, podendo hoje 

distinguir-se já a existência de alguns eixos de desenvolvimento no interior do país. Na área 

em estudo verifica-se significativamente esta questão, nomeadamente na região de Évora, 

favorecida igualmente pelo facto de ser a capital do distrito, assumindo assim um papel 

institucional significativo para a região.  

Acresce referir que ainda que esteja longe de esbater por completo as assimetrias 

existentes, o papel dinamizador que Évora possui, deve-se a fatores propiciadores da 

criação de novas dinâmicas socioeconómicas, de que se destacam as acessibilidades, com a 

melhoria da conectividade e o alargamento das áreas de influência de certos centros 

urbanos. Em estreita relação com esse fator, algumas cidades médias do interior têm vindo 

a assumir um novo papel no contexto regional, nomeadamente por via de especializações 

funcionais que, associadas à criação de emprego e à dinamização de atividades 

económicas, as dotaram de uma maior capacidade de atracão e fixação populacional. Há a 

ressalvar, no entanto, que essa vitalidade tem como contrapartida inevitavelmente 

associada o despovoamento e desvitalização da sua área de influência, mais interiorizada e 

rural. 

O projeto em análise insere-se numa região, que tem sido, em alguma medida, objeto desta 

nova dinâmica, por via, em parte, da melhoria significativa das acessibilidades e 

consequente encurtamento de distâncias / tempo de deslocação aos grandes centros. 
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Contudo, as características do desenvolvimento desta área não têm conseguido evitar a 

manutenção de fortes assimetrias, já não entre o interior e o litoral, mas dentro desse 

mesmo interior. 

Em termos estatísticos, apresenta-se seguidamente um quadro resumo com algumas das 

características socioeconómicas do Concelho de Évora, constituindo estes dados, um 

retrato global do Município para algumas das variáveis socioeconómicas, demográficas e 

territoriais. 

Quadro 4.7 – Município de Évora – Retrato Social 
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4.3.3 População 

Os dados da evolução da população residente, apresentados no quadro seguinte, revelam 

que a NUT II e III, Alentejo e Alentejo Central respetivamente, apresenta uma taxa de 

crescimento efetivo por local de residência negativo. Ou seja, é visível do ponto de vista 

macro-social que a região e sub-região em análise mantêm a dinâmica de decréscimo 

populacional, fruto da incapacidade regional de absorver o excedente de população ativa 

libertada dos trabalhos agrícolas, a qual se fixou nos grandes centros urbanos – Lisboa e 

Setúbal. Na última década, o Alentejo perdeu também capacidade de autorregenerar 

demograficamente, devido aos baixos níveis de fecundidade existentes e au aumento 

exponencial do número de idosos, que se traduz num elevado envelhecimento demográfico 

da região. 

Este efeito contribui para a desertificação de toda uma vasta área em favor de certos 

centros urbanos mais desenvolvidos, e onde a qualidade de vida sendo menos favorável, é 

fortemente compensada por um maior número de oportunidades sócio económicas, 

nomeadamente ao nível da habitação, emprego, serviços, infraestruturas, cuidados 

médicos, etc.  

Relativamente à população residente, verifica-se que a NUT II (Alentejo) possui um número 

de população residente por local de residência bastante significativo (705 018 habitantes). 

Por sua vez, ao nível da NUT III (Alentejo Litoral), o decréscimo demográfico é acentuado, 

verificando à data de 2016, apenas 94 583 habitantes. 

Ao nível concelhio, à data de 2019, Évora possuía apenas 52 441 habitantes, para uma 

superfície territorial de 1 307 km2. Esta situação potencia uma densidade populacional 

moderada, cifrando-se em 40,3 indivíduos por km2em 2018.  

Assim verificamos que em termos de efetivo populacional e a nível regional, Évora é o 1º 

Concelho em número de população residente. 
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Quadro 4.8 – População Residente 

 

 

Da leitura do quadro anterior e no período em análise entre 2001 e 2019, verificamos a 

perda de efetivo populacional, não só em termos Nacionais, mas também em todos os 

Concelhos integrados no Alentejo Central, com especial destaque para além de Évora com – 

4 111 hab, Montemor-o-Novo (- 2 866 hab), Estremoz (- 2 859 hab), Mora (- 1 596 hab), 

Alandroal (- 1 526), Reguengos de Monsaraz (- 1 340 hab), Portel (- 1 236 hab) e Vila Viçosa 

(- 1 169 hab). 

Da análise do quadro acima apresentado, é possível verificar nos 19 últimos anos de dados 

estatísticos, o decréscimo do efetivo populacional a nível Nacional e Concelhio. Refira-se 

ainda, que esta tendência é no entanto pouco significativa, pelo que esta análise deverá ter 

em conta, algumas variáveis socioeconómicas, tais como o envelhecimento da população e 

a relação entre as taxas de mortalidade e de natalidade. 

Com o pedido de assistência financeira à Comissão Europeia por parte do XVIII Governo 

Constitucional em 2011, e o programa de assistência financeira entre 2011 e 2014, esta 

tendência acentuou as dificuldades sociais inerentes ao período de crise económico-

financeira que Portugal atravessou no cenário duradouro da austeridade, em que para as 

famílias, foi muito difícil permanecerem em locais em que as oportunidades escasseiam, 

face ao elevado custo de vida.  
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Sustenta-se assim a tese de que, as assimetrias verificadas ao nível regional contribuem 

para fatores de desenvolvimento socioeconómicos significativamente díspares, verificando-

se assim um abandono da população residente, na procura de melhores condições de vida. 

 

Quadro 4.9 - Densidade Populacional 

 

 

No respeitante à taxa de mortalidade e natalidade, apresentamos seguidamente os dados 

estatísticos referentes entre 1981 e 2019. 
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Quadro 4.10 – Taxa Bruta de Mortalidade 

 

 

Quadro 4.11 – Taxa Bruta de Natalidade 
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Da análise do quadro seguinte, verifica-se a nível Nacional, Regional e Concelhio, 

nomeadamente Évora, uma taxa de mortalidade superior à taxa de natalidade. 

Este fator potencia a nível Nacional, Regional e Concelhio uma taxa de crescimento natural 

negativa. 

O envelhecimento da população (ver quadro seguinte), e o decréscimo da taxa de 

natalidade nos últimos anos, é reflexo das dificuldades sentidas pelos agregados familiares 

em sustentarem de forma condigna as condições de vida.  

 

Quadro 4.12 – Índice de envelhecimento segundo os Censos 

 

 

No seguimento do anteriormente referido, verificamos o aumento muito significativo do 

Índice de envelhecimento da População. 

Com efeito entre 1981 e 2011, o envelhecimento da População aumentou no Concelho de 

Évora cerca de 82%. Esta tendência é igualmente confirmada ao nível da NUT I – 

Continente, pelo que regista-se que em termos Nacionais e Regionais, a população 

encontra-se significativamente envelhecida, não sendo previsível uma inversão do sentido 

nos próximos anos. 
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As entidades nacionais, têm procurado incorporar benefícios para as famílias numerosas, 

de modo a combater de forma eficaz esta tendência.  

Em síntese, conclui-se que, poderiam existir alguns fatores que potenciassem 

significativamente a dinâmica demográfica, fazendo com que esta tivesse como principal 

traço caracterizador o crescimento do efetivo populacional residente, o que não se verifica 

e que releva uma dinâmica demográfica contrária, com a incapacidade de atrair e fixar 

população. Isto é a perda de residentes devido a movimentos migratórios reforça a baixa 

taxa de natalidade contribuindo de modo cumulativo para o envelhecimento demográfico e 

a desertificação.  

Complementarmente, o envelhecimento da população, induzindo um movimento natural 

negativo e a concentração populacional nos centros menos dinâmicos em que as condições 

de vida são mais facilitadas, contribuem para agravar esta situação de esvaziamento 

demográfico desta zona. 

Esta tendência negativa iniciou-se em meados do século XX e mantém-se até à atualidade, 

como se pode verificar no quadro seguinte, pela evolução do saldo natural (diferença entre 

o n.º de nascimentos e o n.º de óbitos). 

 

Quadro 4.13 – Contributos do saldo natural anual nos Concelhos da NUT III Alentejo Central (2001-

2019) 
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Ainda neste âmbito a taxa de crescimento média anual dos Concelhos em estudo agravou-

se a partir de 2011, condicionada sobretudo pelo aumento da emigração devido à difícil 

conjutura económica nacional. Analisando o saldo migratório anual (diferença entre o n.º 

de entradas e saídas por migração internacional ou nacional), é possível observar na figura 

seguinte essa tendência.  

 

Em conclusão e em termos demográficos, ao nível da NUT III – Alentejo Central, a região 

apresenta-se atualmente como uma área de repulsão populacional, com todos os 

Concelhos em análise, apresentando um saldo populacional total negativo. Estas 

condicionantes (baixa taxa de natalidade e a saída de residentes) são altamente 

dependentes uma da outra, atuando como forças motrizes por detrás da baixa densidade 

populacional e do contínuo decréscimo e envelhecimento dos habitantes, tendências que 

se assistem não só na sub-região, mas também no resto da NUT II Alentejo. 

Complementarmente, e ainda que a perceção local possa ser de dinamismo e crescimento 

do efetivo populacional, mesmo ao nível Municipal, é por de mais evidente que o 

envelhecimento da população, induzindo um movimento natural negativo e a concentração 

populacional nos centros mais dinâmicos em que as condições de vida são mais facilitadas, 

contribuem para agravar a situação da perda de efetivo populacional, sendo certo que 

reforça-se esta tese demográfica, com as dificuldades sociais inerentes ao período de crise 

económico-financeira que Portugal atravessou entre 2011 e 2014 no cenário permanente e 

duradouro da austeridade, em que para as famílias, foi muito difícil permanecerem nos 

pequenos centros urbanos e inclusivamente em Portugal, face ao elevado custo de vida, e à 

necessidade de procurar novas formas de sustentar os agregados familiares. 

No respeitante à recessão económica, são amplamente conhecidas e noticiadas, as 

dificuldades sociais inerentes ao período de crise económico-financeira que Portugal 

atravessou no cenário permanente e duradouro da austeridade, conforme já referido, 

sendo igualmente certo que após a conclusão do período de assistência económico-

financeira, e particularmente desde 2015, os indicadores económico-financeiros estão a 

melhorar de forma ainda incipiente, constituindo ainda assim, sinais de retoma social e 

económica. 

 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 190 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

 

4.3.4 Estrutura Económica e Sócio-Produtiva 

Este ponto do estudo pretende apenas caracterizar, de uma forma objetiva, a população 

ativa e sua distribuição pelos sectores de atividade, bem como as principais atividades 

económicas, identificadas nas regiões do Concelho abrangido em análise. 

A estrutura da população ativa constitui um dos melhores indicadores do dinamismo da 

ocupação e da organização espacial do território. Os diversos ramos de atividade 

determinam em maior ou menor grau, alterações em múltiplos aspetos do território, como 

sejam o uso do solo, o desenvolvimento urbano-industrial, o povoamento ou os fluxos de 

pessoas e/ou bens. 

No âmbito dos sectores de atividade, e para um total de 7 028 empresas em 2018 nos 

diversos setores de atividade, identificamos como principal sector de atividade o 

secundário, logo de seguida o primário a destacar-se na dinâmica regional, nomeadamente 

nos setores do Comércio por grosso e a retalho, Alojamento, restauração e similares, 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares e Atividades administrativas e dos 

serviços de apoio (3 411 empresas). Já para o setor primário - de agricultura, produção 

animal, caça, silvicultura e pesca, estão contabilizadas cerca de 938 empresas. 

 

Quadro 4.14 – Empresas não financeiras: total e por sector de atividade económica 
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Com o pedido de assistência financeira à Comissão Europeia por parte do XVIII Governo 

Constitucional em 2011, e o programa de assistência financeira entre 2011 e 2014, 

contribuíram de forma definitiva para um ajustamento e degradação do tecido económico 

a nível Nacional, Regional e implicitamente Concelhio. 

Ao nível dos setores de atividade económica e após 2014, verificamos uma retoma muito 

significativa do tecido económico com o crescimento em número de empresas e 

consequentemente em número de trabalhadores.  

Assim, é expetável que o crescimento em número de empresas se mantenha, no 

seguimento do atual ciclo económico, reveladores de uma Estrutura Económica e Sócio 

Produtiva, assentes numa dinâmica empresarial relevante, e com elevado potencial de 

crescimento. 

 

No âmbito dos sectores de atividade e face às classes de uso do solo caracterizadas e 

significativamente representativas, identificamos como principal sector de atividade o 

primário, associado à agricultura e pastagens para a zona de implantação do Hospital 

Central do Alentejo. 

 

4.3.5 Nível de Vida da População 

Como se referiu a propósito do enquadramento regional, o índice sintético de 

desenvolvimento regional coloca esta região e particularmente ao nível concelhio em 

posição não muito vantajosa em termos de coesão e competitividade. Em sentido 

contrário, coloca-a muito bem posicionada em termos de qualidade ambiental. Neste 

índice, a qualidade ambiental é expressa numa dupla e integrada perspetiva de condições 

ambientais de vida na região e de sustentabilidade ambiental dos processos de 

desenvolvimento económico, social e territorial.  

Este aspeto da qualidade ambiental é um dos fatores mais relevantes na qualidade de vida 

das populações residentes e que constitui o suporte para um eixo estratégico de 

desenvolvimento. 

Ainda no âmbito da qualidade de vida, outro indicador socioeconómico representativo, é a 

oferta de equipamentos de saúde nas diversas regiões, de modo a permitir o adequado 
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tratamento da população, contribuindo este fator para a valorização da esperança média 

de vida. 

Verifica-se assim, que a execução do Hospital Central do Alentejo, associado à 

disponibilização de serviços hospitalares e de tecnologia de tratamento inovadores, 

contribuirá significativamente para a valorização da qualidade de vida, numa perspetiva 

local, regional e supra-regional. 

 

4.3.6 Síntese 

Da análise efetuada 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. 

Destacam-se assim: 

• Em termos de 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. 
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4.3.7 Saúde Humana 

4.3.7.1 Introdução e conceitos 

A saúde é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o estado de completo 

bem-estar físico, mental e social, sendo influenciada por fatores hereditários, estilos de 

vida, prestação de cuidados de saúde e ambiente e não somente a ausência de doença ou 

de enfermidade. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a Saúde Ambiental inclui “tanto os efeitos 

patogénicos diretos das substâncias químicas, das radiações e de alguns agentes biológicos, 

como os efeitos (frequentemente indiretos) na saúde e no bem-estar do ambiente (em 

sentido lato) físico, psicológico, social e estético, que engloba a habitação, o 

desenvolvimento urbano, o uso dos solos e os transportes”. 

A Direção Geral de Saúde (DGS), estabelece que a saúde ambiental engloba os aspetos da 

saúde humana (incluindo a qualidade de vida), que são determinados por fatores físicos, 

químicos, biológicos, sociais e psicológicos do ambiente. Também integra a avaliação, 

correção, redução e a prevenção dos fatores no ambiente que podem afetar de forma 

adversa a saúde das gerações presentes e futuras. 

Ao nível nacional, em matéria de saúde e ambiente, os primeiros passos foram dados com a  

aprovação do Plano Nacional de Acão Ambiente e Saúde (PNAAS, RCM n.º 91/2008, de 4 de 

junho), cujo conteúdo visa melhorar as políticas de prevenção, controlo e redução de riscos 

para a saúde com origem em fatores ambientais, promovendo a integração do 

conhecimento e da inovação, assegurando a coerência com as políticas, planos e programas 

existentes, recorrendo aos melhores conhecimentos científicos disponíveis e convidando à 

participação de todas as partes interessadas. Com o objetivo de dar resposta aos 

compromissos nacionais e internacionais assumidos no contexto de Ambiente e Saúde. 

No âmbito do presente estudo a matéria da Saúde Ambiental compreende os aspetos da 

saúde humana (incluindo a qualidade de vida), que são determinados por fatores físicos, 

químicos, biológicos, sociais e psicológicos do ambiente.  

Esta dimensão da saúde também integra a avaliação, a correção, a redução e a prevenção 

dos fatores no ambiente que, potencialmente, podem afetar de forma adversa a saúde das 

gerações presentes e futuras.  

Os efeitos ambientais comumente considerados na Avaliação de Impactes na Saúde (AIS) 

contemplam, normalmente, os danos infligidos na saúde pública/humana decorrentes da 

transformação de habitats e áreas naturais, poluição de água, solo ou ar, e mudança ou 
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desenvolvimento do ambiente construído, entre outros, e da exposição ou proximidade a 

fontes de risco ambiental.  

Neste contexto há que identificar os Determinantes de Saúde Ambiental potencialmente 

relevantes, ou seja, quais os aspetos ambientais suscetíveis de afetar a saúde humana num 

determinado território, perante determinada população. 

Um indivíduo é considerado exposto a um fator de risco quando existem vias de ingresso 

do fator ao organismo, ou seja, pela inalação, ingestão, contato dérmico, etc. No caso da 

exposição a um poluente, é primordial o conhecimento de: 

• características toxicológicas do contaminante como, por exemplo, capacidade de 

transformação, persistência ambiental e vias ingresso no organismo; 

• quem são as pessoas que estão expostas a esse poluente; 

• o local onde as pessoas estão expostas; 

• temporalidade, intensidade e frequência da exposição. 

Para a saúde ambiental, as principais ocorrências identificáveis são os acidentes e as 

doenças e outros danos causados por condições do ambiente.  

Nem sempre é fácil a identificação das relações causa-efeito, especialmente dos grupos 

mais vulneráveis, como as crianças, os idosos e os doentes, que estão em risco pela 

poluição do ar, continuando a ser difícil quantificar a magnitude do risco. Persistem 

consideráveis incertezas em estimar tanto as exposições como os efeitos e suas relações. A 

definição de exposição humana e identificação de populações expostas é fundamental para 

a identificação das situações de risco e principalmente para orientar as ações de saúde 

relativas, entre várias outras ações de caráter intersectorial.  

No contexto do presente estudo, a análise da saúde humana tem por objetivo identificar e 

caraterizar, na área em estudo, os Determinantes Ambientais suscetíveis de afetar a saúde 

humana e suscetíveis de serem de alguma forma modificados por ações do projeto em 

análise. 

Esta abordagem é enquadrada numa caraterização da infraestrutura local de apoio à saúde 

e de numa síntese do Perfil Local de Saúde. 
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4.3.7.2 Infraestrutura de Apoio à Saúde 

O Hospital Central do Alentejo localiza-se na União das Freguesias de Malagueira e Horta 

das Figueiras, concelho de Évora. O concelho de Évora inclui-se em território sob jurisdição 

da Direção Regional de Saúde do Alentejo, o qual se divide em diversos Agrupamentos de 

Centros de Saúde (ACES). De acordo com esta divisão territorial o concelho de Évora tem 

correspondência com o ACES do Alentejo Central. 

São Unidades Funcionais do ACES Alentejo Central as Unidades de Cuidados de Saúde 

Personalizados (9), as Unidades de Saúde Familiar (9), as Unidades de Cuidados à 

Comunidade (11), a Unidade de Saúde Pública (1) e a Unidade de Recursos Assistenciais 

Partilhados (1).  

Existem 167 333 utentes inscritos nesta ACES para 98 médicos de família, acrescidos de 25 

especialistas, a que corresponde um rácio de 1 707 utentes por cada médico de família. O 

número de enfermeiros é de 192, secretários clínicos 140, 31 internos e 183 outros 

profissionais. 

A União das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras é abrangida pela UCC Évora. 

Nesta UCC estão inscritos 57 188 utentes para um médico de família. A população dos 

utentes da UCC Évora é bastante envelhecida, uma vez que deste universo 22,6% tem 65 e 

mais anos. 

Relativamente a centros hospitalares de referência, o concelho de Évora dispõe do Hospital 

do Espírito Santo, localizado no Largo do Sr. da Pobreza, 7000-811 Évora, distado 

aproximadamente 4 km do Hospital Central do Alentejo. 

 

4.3.7.3 Perfil local de Saúde 

Com relação ao setor Saúde, os indicadores tradicionalmente utilizados são demográficos 

(grau de urbanização, proporção de menores de 5 anos de idade na população, mortalidade 

proporcional por idade, esperança de vida ao nascer); socioeconómicos (níveis de 

escolaridade, PIB, taxa de desemprego); indicadores de mortalidade (taxa de mortalidade 

infantil, mortalidade proporcional por grupos de causas); morbidade (incidência e taxas de 

incidência por doenças específicas, proporção de internações hospitalares por grupos de 

causas); indicadores de recursos (número de profissionais de saúde por habitante, gasto 

público em saúde como proporção do PIB) e indicadores de cobertura (proporção de 

internações hospitalares por especialidade, cobertura de redes de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e coleta de lixo).  
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De seguida, com base no documento do Perfil Local de Saúde 2019 do ACES Alentejo 

Central, referente a 2017, apresentam-se alguns indicadores considerados mais relevantes 

no âmbito da presente análise e que permitem caracterizar o perfil de saúde ao nível do 

concelho de Évora. Não se referem dados demográficos do concelho, uma vez que essa 

abordagem foi já anteriormente apresentada. 

De acordo com os dados disponibilizados, considerando o triénio 2015-2017, a esperança 

média de vida é de 78,1 anos para os homens e de 84,4 anos para as mulheres, 

representando uma evolução positiva face aos valores correspondentes de 73,3 e 79,8 no 

triénio 1996-1998. Na comparação com o verificado na Administração Regional de Saúde 

do Alentejo (ARS A) e no continente, verifica-se um alinhamento dos valores.  

No ACES Alentejo Central, a mortalidade infantil com valor de 2,0‰ no triénio 2015-2017, 

está em linha com os valores regionais e nacionais, mas já apresentou valores acima em 

triénios anteriores (máximo de 3,0‰ no triénio 2009-2011 e 2,9‰ no triénio 2007-2009), e 

também já foi mais baixa, 1,7 ‰ em 2014-2016. 

Na figura seguinte apresenta-se, para a ACES Alentejo Central, ARS A e Continente, a 

mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte, para todas as idades e 

ambos os sexos no triénio 2012-2014. 

 

 

Figura 4.19 – Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte, para todas as idades e ambos os sexos 

no triénio 2012-2014 
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Verifica-se que o maior peso em termos de mortalidade proporcional corresponde às 

doenças do aparelho circulatório (33,1% no ACES Alentejo Central, um pouco acima da ARS 

A e Continente). Seguem-se os tumores malignos (23,3% no ACES Alentejo Central, um 

pouco acima do verificado na ARS A e abaixo do Continente) e as doenças do aparelho 

respiratório (9,7 % no ACES Alentejo Central, um pouco abaixo do verificado na ARS A e no 

Continente). 

A distribuição das causas de mortalidade habitualmente não tem variações significativas de 

uns anos para outros, mas o ano de 2020 será certamente marcado por um acréscimo de 

mortalidade por doenças infeciosas por consequência da atual pandemia da COVID19. De 

um modo geral esta doença em Portugal tem associado uma mortalidade da ordem de 

3,5%. 

Em relação a morbilidade, de acordo com registo nos cuidados de saúde primários, ao nível 

do ACES Alentejo Central a mais frequente (dezembro 2018) foi a hipertensão (27,5%), 

seguindo-se alterações no metabolismo dos lípidos (25,5%), perturbações depressivas 

(12,5%), obesidade (11,7%), diabetes (9,2%) e doenças dos dentes e gengivas (8,5%). Todas 

as restantes causas representam percentagens inferiores a 5%. 

 

4.3.7.4 Fatores ambientais de saúde humana 

A saúde é influenciada por uma variedade de fatores, referidos como determinantes na 

saúde. Estes operam a todos os níveis, desde a predisposição genética, até ao indivíduo, 

família e níveis comunitários, até às tendências nacionais e globais. No ambiente urbano 

um dos aspetos fundamentais prende-se com a poluição do ar que afeta significativamente 

a saúde humana, associando-se principalmente com doenças respiratórias e cardíacas, 

entre outras. Outro aspeto fundamental na relação ambiente e saúde são as alterações do 

clima que afetam a saúde de muitas e diversas formas. 

A maioria dos fatores determinantes na saúde não estão sob o controle do setor da saúde, 

destacando-se os seguintes: clima e qualidade do ar, ruído e alterações climáticas, cuja 

caraterização na área em estudo se sintetiza, uma vez que estas matérias são desenvolvidas 

em capítulos específicos deste relatório. 

 

Clima e qualidade do Ar 

Em relação ao clima, é de referir que os valores médios da temperatura do ar variam 

durante o ano, com máximos em julho e agosto e mínimos em janeiro e dezembro. No 
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período compreendido entre 1971-2000 o valor médio anual da temperatura foi de 15,9º C, 

onde a média anual da temperatura máxima atinge os 20,7º C e a média anual da 

temperatura mínima os 11 ºC. O menor valor da temperatura mínima foi registado em 15 

janeiro e foi de -2,9 ºC. O valor máximo da temperatura registado foi de 42,0 º C em 24 de 

agosto de 1995. A média total de precipitação anual é de 609,4 mm, registada na estação 

climatológica de Évora. Os valores de humidade relativa do ar registados às 9 horas variam 

entre 62 e 87%, ao longo do ano. Os meses com menor humidade relativa do ar são julho e 

agosto, com valores de humidade que variam entre os 62 e 65%, às 9 horas. 

Observa-se que os extremos térmicos são dispares, refletindo um clima quente, favorável a 

incidências na saúde humana. 

Verifica-se que o índice da qualidade do ar foi de “Muito Bom” em 2019 e de “Bom” para os 

anos de 2018 e 2015, apresentando o ano de 2019 147 dias com índice “Muito Bom”. 

Verifica-se ainda que o índice da qualidade do ar “mau” é inexistente para todos os anos 

referenciados e que o índice de “fraco” também é inexistente, anos de 2019, e muito 

reduzido para os anos de 2018 e 2018 (3 dias apenas). 

O vento é o principal fator que contribui para a dispersão dos poluentes atmosféricos, pelo 

que o conhecimento do regime geral dos ventos é fundamental nos estudos de previsão de 

dispersão de poluentes no ar, bem como a morfologia do terreno, sem existência de 

quaisquer obstáculos dignos de nota, como sucede no presente caso. No que concerne à 

frequência e aos rumos de proveniência do vento máximo há a salientar os ventos que 

sopram de noroeste ao longo do ano, apenas perturbados nos meses de janeiro e fevereiro 

pelos ventos de oeste, de sul no mês de outubro e de este no mês de dezembro 

Relativamente a fontes poluentes na proximidade da área de estudo identifica-se o setor do 

transporte, nomeadamente o tráfego automóvel, que circula nas estradas envolventes ao 

projeto. O tráfego automóvel é geralmente a principal fonte emissora de óxidos de azoto 

(NOx), em particular NO2, sendo também responsável por emissões de monóxido de 

carbono (CO), óxidos de enxofre (SOx) e ainda partículas inaláveis (PM2,5), compostos 

orgânicos voláteis (COV) e NH3. 

Para a saúde humana salienta-se o efeito do NO2 que pode em doses elevadas provocar 

lesões, reversíveis ou irreversíveis, nos pulmões (bronquites crónicas e enfizemas) e 

desencadear edemas pulmonares, provocando alterações das defesas imunitárias. O CO, 

em teores elevados reduz a capacidade de transporte de oxigénio no sangue, podendo 

provocar cefaleias, vómitos e desmaios. A exposição a níveis elevados pode levar ao 

colapso e à morte. O SO2 que é um gás irritante das mucosas dos olhos e vias respiratórias. 
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Os efeitos das partículas inaláveis na saúde humana manifestam-se sobretudo ao nível do 

aparelho respiratório, dependendo da sua composição química, mas também do local onde 

estas se depositam. Assim, as partículas de maiores dimensões são normalmente filtradas, 

ao nível do nariz e das vias respiratórias superiores, podendo estar relacionadas com 

irritações e hipersecreção das mucosas. Já as partículas de menores dimensões, com um 

diâmetro aerodinâmico equivalente inferior a 10 micrómetros (PM10) sendo inaláveis, são 

normalmente mais nocivas dado que se depositam ao nível das unidades funcionais do 

aparelho respiratório.  

Particularmente nocivas são as partículas com diâmetro inferior a 2,5 micrómetros (PM2,5), 

responsáveis por diversos problemas de saúde com como a morte prematura de cardíacos, 

problemas do coração como ataques cardíacos e arritmia cardíaca. Há ainda relatos de 

desenvolvimento de asma em crianças e outros problemas relacionados ao sistema 

respiratório, como irritação das vias aéreas, tosse e dificuldade de respiração. 

 

Qualidade da água e saneamento 

Desde o início da civilização humana a relação da água com a saúde é conhecida. Na Grécia 

Antiga, Hipócrates, considerado o pai da Medicina, estabeleceu essa relação na sua obra 

“Água, ar e lugares” (400 a.C.), orientando os seus concidadãos a só utilizarem águas puras 

e a se afastarem das águas sujas. Sanear o meio onde as pessoas vivem foi a maneira que 

os homens encontraram para impedir a ação danosa das águas impuras.  

A preocupação com saneamento, ao longo da história, esteve quase sempre relacionada à 

transmissão de doenças. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento é o 

controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer 

efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social. De outra forma, pode-se dizer que 

saneamento caracteriza o conjunto de ações socioeconómicas que tem por objetivo 

alcançar salubridade ambiental. 

Em termos de infraestruturas de água e saneamento, verificam-se coberturas bastante 

elevadas na área em estudo. 

 

Ambiente sonoro 

Respeitante ao ambiente sonoro. A relação entre o ruído ambiente e os efeitos na saúde 

humana pode ser descrita através de mecanismos fisiológicos. Em primeiro lugar, a 

exposição ao ruído ambiente pode levar a perturbações do sono e atividades diárias, ao 
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aborrecimento e ao stress. Os mecanismos de interação entre o ruído ambiente e os efeitos 

na saúde humana apresentam-se esquematizados na figura seguinte. 

A perturbação do sono é considerada como o maior efeito causado pelo ruído ambiente. De 

acordo com a Classificação Internacional de Distúrbios de Sono estas encontram-se 

divididas em intrínsecas, extrínsecas e perturbações do ritmo cardíaco. O subgrupo 

"distúrbios extrínsecos" contém os distúrbios de sono provocados pelo ruído ambiente. Os 

principais efeitos provocados são a dificuldade em adormecer, despertares e alterações nos 

estágios do sono ou na sua profundidade. 

A área onde se insere o projeto carateriza-se pela presença de algumas edificações 

dispersas, e uma envolvente essencialmente florestal/agrícola, sendo a principal fonte de 

ruído o tráfego de passagem no CM 1085, que é pouco significativo e associa, no geral, 

velocidades reduzidas. 

Foram realizadas medições acústicas em 4 pontos, sendo que de acordo com os resultados 

obtidos e considerados respetivos da média anual, os indicadores de longa duração Lden e Ln 

obtidos nos Pontos 1 a 4, localizados no concelho de Évora, cumprem os valores limite de 

exposição aplicáveis para zona mista [alínea a), número 1, artigo 11º do RGR – Lden ≤ 65 

dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. Refere-se ainda que os resultados demostram ainda a 

compatibilidade do ambiente sonoro existente, com o uso sensível proposto – Hospital 

 

 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 202 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

 

Figura 4.20 – Mecanismos de interação entre o ruído ambiente e os efeitos na saúde humana 

Fonte: ESTSL / APA, sem data 

 

Alterações climáticas 

As condições climáticas constituem um fator de risco para a saúde humana, na medida em 

que condicionam as características do ar que respiramos, da concentração atmosférica de 

compostos alergénios, da qualidade da água de consumo, dos vetores de doenças e, mais 

diretamente, a ocorrência de temperaturas extremas, de fenómenos hidrológicos e outros 

de origem natural.  

A situação geográfica, o contexto demográfico e social e o acesso à prestação de cuidados 

de saúde, são fatores que determinam a vulnerabilidade de uma população, perante uma 

ameaça ou acontecimento perigoso. 

Existem grupos populacionais mais facilmente afetados pela ação daqueles determinantes, 

sendo a respetiva suscetibilidade dependente de características individuais, de patologias 

existentes e das condições socioeconómicas.  

Na figura seguinte discriminam-se os critérios de suscetibilidade da população (ARSLVT, 

abril de 2012).  

Os fenómenos meteorológicos extremos já figuram entre os principais impactes das 

alterações climáticas na saúde pública. Além disso, prevê-se um aumento da mortalidade 

causada pelas ondas de calor e pelas inundações, especialmente na Europa, e a diferente 

distribuição das doenças transmitidas por vetores também afetará a saúde pública. 

As ondas de calor são um problema que atinge sobretudo o sul da Europa e o 

Mediterrâneo. Prevê-se que, em 2050, as ondas de calor causem 120 000 mortes adicionais 

por ano na União Europeia e tenham um custo económico de 150 mil milhões de euros, se 

a situação atual se mantiver. Outros fenómenos meteorológicos extremos, como as chuvas 

torrenciais suscetíveis de provocar inundações, também afetam a saúde pública. 

Em Portugal, após a onda de calor de 2003, foi implementado em Portugal o Plano de 

Contingência para as Ondas de Calor, que passou a ser ativado anualmente entre maio e 

setembro, período durante o qual aumenta a probabilidade de situações de calor extremo e 

que atualmente se denomina por Plano de Contingência para Temperaturas Extremas 

Adversas – Módulo Calor. 
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Figura 4.21 – Critérios de suscetibilidade da população às alterações climáticas 

Fonte: Adaptado de Michelozzi et al., 2005; Stafoggia et al., 2006, in ARSLVT, abril de 2012 

 

Outra das consequências do aumento das temperaturas/ondas de calor é a expansão do 

habitat de alguns vetores de doença, como sejam os mosquitos. Esta ocorrência, comporta 

danos na saúde, como o aumento da propagação de doenças como a dengue. 

Associado às elevadas temperaturas encontra-se o risco de incêndio, que tende a ser 

elevado nas áreas com vasta cobertura florestal. Além do perigo direto para a vida humana 

que os incêndios representam, a sua ocorrência afeta negativamente a qualidade do ar, 

potenciando-se problema respiratórios pela inalação de fumo. 

 

4.3.8 Caraterização da Área Envolvente ao Projeto  

Foi realizada a visita ao local durante o mês de novembro de 2020 tendo sido percorridos 

os espaços no interior da propriedade e zona na envolvente. 

Conforme já referido, dominam os campos agrícolas com cultivo de arvenses ou pastagens, 

com criação pecuária, sobretudo de gado bovino e ovino, sendo que a vegetação arbórea 

ocorre de forma dispersa com a presença maioritariamente de azinheiras e sobreiros.  
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Apresenta-se seguidamente o registo fotográfico da área de implantação do Projeto, em 

que se poderá verificar a ruralidade da área de implantação do projeto e da respetiva 

envolvente. 

  

Figuras 4.22 e 4.23 – CM 1085 e acesso a Évora 

  

Figuras 4.24 e 4.25 – Acesso ao Hospital a partir da CM 1085 (inicio da via distribuidora local interior) 
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Figuras 4.26, 4.27, 4.28 e 4.29 – Superfícies agroflorestais – SAF de azinheira (área de implantação da 

unidade hospitalar) 

 

  

Figuras 4.30 e 4.31 – Pastagens (envolvente à área de implantação) 
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Figuras 4.32 e 4.33 – Áreas Agrícolas – Culturas temporárias de sequeiro e regadio (envolvente à área de 

implantação) 

 

  

Figuras 4.34 e 4.35 – Acesso ao Hospital (fim da via distribuidora local interior) 

 

Relativamente a infraestruturas lineares, na envolvente da área de implantação o Caminho 

Municipal 1085 constitui, o principal acesso ao Projeto e à cidade de Évora e às áreas 

edificadas e industriais/agrícolas, nomeadamente as seguidamente apresentadas. 
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Quadro 4.15   - Áreas edificadas com acessibilidade a partir do CM1085 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto Registo Fotográfico 

Quinta da Fonte 

Santa 
Edificações 
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Quadro 4.16 - Áreas edificadas com acessibilidade a partir do CM1085 (continuação) 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto Registo Fotográfico 

Quinta da Fonte 

Santa 

Edificações e 

Armazéns 

Agrícolas 

Presença de 

Gado que utiliza 

o terreno de 

implantação para 

pastagem 
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Quadro 4.17 - Áreas edificadas com acessibilidade a partir do CM1085 (continuação) 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto Registo Fotográfico 

Quinta do Padre 

Martinho 
Edificações  
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Quadro 4.18 - Áreas edificadas com acessibilidade a partir do CM1085 (continuação) 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto Registo Fotográfico 

Quinta da Latreira Edificações  
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Quadro 4.19 - Áreas edificadas com acessibilidade a partir do CM1085 (continuação) 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto Registo Fotográfico 

Quinta do Homem 

Morto 
Edificações 

  

 

Relativamente a infraestruturas lineares, que permitem o acesso às áreas edificadas e industriais/agrícolas seguidamente apresentadas é a partir da 

EN 380, no cruzamento com o caminho municipal (sem referência) de acesso ao complexo desportivo do Lusitano de Évora. 
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Quadro 4.20 - Áreas edificadas com acessibilidade a partir da EN380 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto Registo Fotográfico 

Quinta da Silveirinha Edificações 
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Quadro 4.21    - Áreas edificadas com acessibilidade a partir do EN380 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto Registo Fotográfico 

Montinho da 

Esparragosa 

Edificações e 

Armazéns 

Agrícolas 

  

 

Relativamente às acessibilidades rodoviárias quer pelo CM 1085, EN114 a norte ou a EN380 a sul, e perante o fluxo de tráfego gerado com a fase de 

exploração do Hospital Central do Alentejo, é vital o desenvolvimento e materialização das adequadas acessibilidades com projetos de infraestruturas 

rodoviárias. 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 214 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

 

No DESENHO N.º 13 incluído no VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS, apresenta-se um registo 

fotográfico de enquadramento na zona de implantação e envolvente. 

Na envolvente próxima do projeto não se identificam estabelecimentos comerciais ou 

afetos a outras atividades económicas ou sociais, além do já distante (cerca de 1 km a NE) 

Évora Hotel e a cerca de 2 km SO o Complexo Desportivo do Lusitano de Évora. 

. 
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4.4 RECURSOS HÍDRICOS 

4.4.1 Metodologia 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos da zona em estudo 

apoiou-se, em dados bibliográficos existentes sobre o assunto, complementados com o 

respetivo levantamento de campo, bem como na análise fisiográfica onde se efetuou o 

estudo dos valores e linhas fundamentais do relevo permitindo, assim, a interpretação do 

modelado do terreno e a compreensão da dinâmica dos processos físicos e biológicos 

associados ao mesmo. 

A caracterização efetuada compreende: 

• Caracterização dos recursos hídricos superficiais (hidrografia e hidrologia; usos das 

águas superficiais; fontes de poluição, estado das massas de água, sensibilidade à 

descarga de águas residuais); 

• Caracterização dos recursos hídricos subterrâneos (Identificação, caraterização e 

funcionamento do sistema aquífero; usos das águas subterrâneas; fontes de 

poluição, estado das massas de água e sensibilidade à poluição).  

Os desenvolvimentos apresentados tiveram, sobretudo, como base os seguintes 

elementos: 

• Reconhecimento de campo efetuado em novembro de 2020; 

• Folha n.º 460 da Carta Militar de Portugal, à escala 1: 25 000; 

• Folha n.º 460 da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50.000 e Notícia Explicativa; 

• Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na Região Hidrográfica do Sado 

e Mira (RH6) e disponível online no Website da APA; 

• Website do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH); 

• Portal PORDATA. 

As linhas estruturantes do relevo – festos e talvegues – têm um papel importante na 

funcionalidade da os escoamentos, principalmente os festos, pois constituem as linhas 

mestras definidoras da circulação hídrica e atmosférica, delimitando bacias hidrográficas e 

visuais e pondo, assim, em evidência a anatomia fisiográfica de uma dada região.  
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Em termos metodológicos, procedemos ainda à interpretação dos desenhos Carta REN 

onde consta a Fisiografia com as correspondentes linhas de água apresentado no DESENHO 

N.º 08 , incluído no VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS. 

 

4.4.2 Recursos Hídricos Superficiais 

4.4.2.1 Delimitação e caracterização da região hidrográfica 

A Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH6, com uma área total de 12 149 km2, integra as 

bacias hidrográficas dos rios Sado e Mira e as bacias hidrográficas das ribeiras de costa, 

incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes, conforme Decreto-

Lei n.º 347/2007, de 19 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 117/2015, de 23 de 

junho.  

A RH6 abrange áreas compreendidas nas sub-regiões da Península de Setúbal, do Alentejo 

Central, do Alentejo Litoral e do Baixo Alentejo, englobando um total de 23 concelhos, 

sendo que 7 estão totalmente englobados nesta RH e 16 estão parcialmente abrangidos. Os 

concelhos totalmente abrangidos são: Alcácer do Sal, Aljustrel, Alvito, Ferreira do Alentejo, 

Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Viana do Alentejo. Os concelhos parcialmente 

abrangidos são: Almodôvar, Beja, Castro Verde, Cuba, Évora, Montemor-o-Novo, Montijo, 

Odemira, Ourique, Palmela, Portel, Sesimbra, Setúbal, Vendas Novas e Vidigueira.  

O rio Sado nasce na serra da Vigia, a 230 m de altitude, desenvolve se ao longo de 180 km 

até à foz, no oceano Atlântico, junto a Setúbal. Num primeiro troço, entre a nascente e a 

confluência com a ribeira de Odivelas, o rio corre na direção sul - norte, fletindo depois 

para noroeste, direção que segue até à sua foz.  

A bacia hidrográfica do Rio Sado abrange uma área de 7 692 km2, sendo que 649 km2 

correspondem aos cursos de água da plataforma litoral. É a bacia de maior área 

inteiramente portuguesa, limitada a norte pela bacia do Tejo, a este pela bacia do 

Guadiana, a sul pela bacia do Mira e a oeste por uma faixa costeira que drena diretamente 

para o mar. Apresenta uma orientação geral sul-norte, sendo a sua largura apenas 

ligeiramente inferior ao seu comprimento. A rede hidrográfica apresenta uma disposição 

bem-adaptada às formas da bacia. Os seus principais afluentes, na margem direita e no 

sentido jusante-montante, são as ribeiras da Marateca, S. Martinho, Alcáçovas, Xarrama, 

Odivelas e Roxo. Na margem esquerda e segundo a mesma orientação, destacam-se as 

ribeiras de Grândola, Corona e Campilhas.  
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Nas figuras seguintes apresenta a delimitação geográfica da RH6. 

 

 

Localização esquemática da localização do novo Hospital de Évora 

Figura 4.36 – Delimitação geográfica da RH6 

 

Quadro 4.22  – Sub-bacias identificadas na RH6 

Sub-Bacias 
Área 

(km2) 
Concelhos Abrangidos 

N.º Massas 

de Água  

Sado e Costeiras entre o Tejo 

e o Sado 2 
6 179 

Alcácer do Sal, Aljustrel, Alvito, Beja, Castro Verde, Cuba, Évora, Ferreira do 

Alentejo, Grândola, Montemor-o-Novo, Odemira, Ourique, Palmela, Portel, Santiago 

do Cacém, Sesimbra, Setúbal, Vendas Novas e Viana do Alentejo 

142 

Alcáçovas 895 Alcácer do Sal, Évora, Montemor-o-Novo e Viana do Alentejo 21 

Roxo 689 Aljustrel, Beja e Santiago do Cacém 14 

Costeiras entre o Sado e Mira 595 Grândola, Santiago do Cacém e Sines 12 

Mira e Costeiras entre o Mira 

e o Barlavento 
1 728 Almodôvar, Odemira e Ourique 37 
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4.4.2.2 Descrição geral da bacia de drenagem do local de intervenção do projeto 

A caracterização de uma área contribuinte para o escoamento das águas pluviais é 

composta por vários parâmetros. Após a delimitação em planta, alguns dos parâmetros 

medem-se diretamente na mesma, tais como a área, perímetro e comprimento da linha de 

drenagem. Outros são calculados a partir de medições intermédias. 

No caso em estudo, a bacia de drenagem geral 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. 

  
Figura 4.37 – Extrato da carta militar n.º 460 com as linhas de água do terreno e respetivas áreas contribuintes 

 

As linhas de água apresentadas na figura suprareferida confluem para a “Ribeira dos 

Salgados”, orientada NE-SW e que escoa para SW.  
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4.4.2.1 Hidrografia - Linhas de Água Superficiais 

Uma classificação fundamental em termos hidrográficos tem a ver com a que é feita pelo 

“Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal” para as linhas 

de água e bacias hidrográficas mais importantes do País. 

Esta classificação serve também de base à elaboração do Plano Nacional dos Recursos 

Hídricos e para tal foi o território nacional dividido em sete Regiões Hidrográficas, baseadas 

nas grandes bacias dos principais rios portugueses. 

A base da classificação reside na atribuição de um código numérico a cada linha de água 

considerada, de acordo com o seguinte código: 

 1º algarismo – Região Hidrográfica a que pertence o curso de água; 

 Pares de algarismos seguintes – o primeiro refere-se ao rio principal, o segundo ao 

afluente de 1ª ordem, o terceiro ao afluente de 2ª ordem e assim sucessivamente 

até se enumerar toda a cadeia de afluentes de diversa ordem que liga um curso de 

água ao rio principal. 

No quadro seguinte apresenta-se a identificação das principias linhas de água existentes no 

local de implantação do projeto e as que estão na sua proximidade. 

 

Quadro 4.23 – Identificação do principal curso de água na envolvente próxima do local de implantação do projeto 

Curso de Água 
Classificação 

Decimal 

Área da Bacia  

 Hidrográfica 

(km2) 

Comprimento do 

Curso de Água (km) 
 

Localização Observações 

Ribeira da 

Viscossa ou 

Peramanca 

622 42 21 96,6 25,0 

Ver figura seguinte 
Não vai existir qualquer intervenção 

nestas linhas de água  
Barranco do 

Trugela 
622 52 22 8,9 6,0 

 

Na figura seguinte representa-se as linhas de água presentes na envolvente do local de 

implantação do projeto.  
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Fonte: índice Hidrográfico e Classificação decimal dos cursos de água. RH n.º 6 – Sado Mira – Escala 1:250 000 

Figura 4.38 – Linhas de água presentes na área de implantação do projeto e sua envolvente 

 

As ribeiras identificadas na proximidade do local de implantação do projeto não estão 

classificadas como massa de água no âmbito da Diretiva Quadro da Água (DQA). 

No âmbito 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. Na carta militar está identificada mais uma linha de 

água que não foi visível na visita de campo realizada. Estas linhas de água são afluentes da 

Ribeira dos Salgados, que por sua vez é afluente da Ribeira de Alcaçovas.  
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(esta linha de água localiza-se a sul do local de implantação do projeto e é encaminhada da charca existente) 

Figuras 4.39 e 4.40 - Linha de água de carácter torrencial visível na área de implantação do Novo Hospital  

 

  

(esta linha de água é afluente da linha de água suprarreferida) 

Figuras 4.41 e 4.42 - Linha de água de carácter torrencial visível na área de 

implantação do Novo Hospital  

 

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). A charca é utilizada para rega e para a 

pastorícia. 
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Figura 4.43 – Poço na área de implantação do Novo Hospital Figura 4.44 – Charca na envolvente direta do Novo Hospital 

 

4.4.2.2 Descrição geral dos locais a intervencionar 

No local de implantação do hospital será necessário reposicionar as linhas de água 

existentes no terreno visto que a mancha de implantação do edifício e estacionamentos 

coincide com o traçado atual das linhas de água. O projeto preconiza o reposicionamento 

de duas linhas de água (A1 e A2,), bem como a implantação de uma passagem hidráulica 

sob a via de acesso localizada a Sudeste do hospital. 

Para garantir uma maior estabilidade das linhas de água, será necessário proteger o leito e 

as margens, nos pontos singulares já apontados. Assim, optou-se por realizar uma 

regularização em enrocamento argamassado para um caudal de dimensionamento igual ao 

da cheia com tempo de recorrência igual a 100 anos. 

A extensão a desviar corresponde a aproximadamente 200m no caso da linha de água A1, e 

340 m no caso da linha de água A2. Na restante extensão das linhas de água dentro do 

limite de intervenção, as linhas de água não serão desviadas, mas apenas requalificadas.  

Dentro do limite de intervenção, a secção montante da linha de água A1 apresenta a cota 

250,9 m, e a secção jusante 243,5 m, apresentando o leito uma inclinação média de 1,78%.  

No caso da linha de água A2, a secção montante apresenta a cota 254,8 m, e a secção 

jusante 243,5 m, apresentando o leito uma inclinação média de 2,02%. 
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4.4.2.3 Hidrologia 

Para o conjunto das linhas de águas existentes na proximidade do local de implantação do 

novo hospital em estudo, verificou-se a inexistência na proximidade do local de 

implantação do projeto de uma estação integrada no Sistema Nacional de Informação de 

Recursos Hídricos (SNIRH). Verificou-se que a estação hidrométrica mais próxima é a do 

Torrão do Alentejo, Alcácer do Sal. Esta estação localiza-se a aproximadamente 39,21 km 

(linha reta) da área em estudo, pelo que se considera que a mesma não é representativa do 

local de implantação do novo projeto. 

 

 

 
Fonte: https://snirh.apambiente.pt 

Figura 4.45 – Rede de Monitorização Existente na envolvente do projeto  

 

No interior da área de implantação do projeto, não existe qualquer infraestrutura de 

drenagem. 
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4.4.3 Recursos hídricos subterrâneos 

A distribuição dos recursos hídricos subterrâneos em Portugal continental está 

intimamente relacionada com as ações geológicas que moldaram o nosso território. Nas 

bacias meso-cenozóicas, ocupadas essencialmente por rochas detríticas ou carbonatadas, 

pouco ou nada afetadas por fenómenos de metamorfismo, encontram-se os aquíferos mais 

produtivos e com recursos mais abundantes. O Maciço Antigo, constituído 

fundamentalmente por rochas eruptivas e metassedimentares, dispõe, em geral, de poucos 

recursos, embora se assinalem algumas exceções, normalmente relacionadas com a 

presença de maciços calcários. A correspondência entre a distribuição e características dos 

aquíferos e as unidades geológicas já tinha sido notada por diversos autores, tendo 

constituído a base para o estabelecimento, pelo INAG, de quatro unidades hidrogeológicas, 

que correspondem às quatro grandes unidades morfo-estruturais em que o país se 

encontra dividido: 

• Maciço Antigo, também designado por Maciço Ibérico ou Maciço Hespérico. 

• Orla Mesocenozóica Ocidental, abreviadamente designada por Orla Ocidental. 

• Orla Mesocenozóica Meridional, abreviadamente designada por Orla Meridional. 

• Bacia Terciária do Tejo-Sado, abreviadamente designada por Bacia do Tejo-Sado. 

Na figura seguinte identificam-se a distribuição das unidades hidrogeológicas em Portugal 

Continental. 
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Figura 4.46 – Unidades hidrogeológicas em Portugal Continental 

 

O projeto em estudo insere-se na Unidade hidrogeológica A – Maciço Antigo. A 

caracterização hidrogeológica na zona em estudo foi efetuada com base na informação 

disponível no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), no Estudo 

Geológico-Geotécnico e complementada com a visita de campo. 

O local de implantação do projeto localiza-se na Unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo, 

unidade geológica que ocupa a maior extensão em Portugal, sendo constituído, 

essencialmente, por rochas eruptivas e metassedimentares. As litologias correspondentes 

aqueles tipos de rochas são habitualmente designadas, pelos hidrogeólogos, por rochas 

cristalinas ou rochas duras ou, ainda, por rochas fraturadas ou fissuradas. Em termos gerais, 

podem considerar-se como materiais com escassa aptidão hidrogeológica, pobres em 

recursos hídricos subterrâneos. No entanto, apesar da escassez de recursos hídricos 

subterrâneos, estes desempenham um papel importante quer no abastecimento à 

população, quer na agricultura. 
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Pela análise da figura seguinte, 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.  

 

Figura 4.47  – Distribuição dos sistemas aquíferos – Unidade Maciço Antigo 

 

Conforme já descrito no capítulo da Geologia e Geomorfologia, do ponto de vista 

geoestrutural do Maciço Antigo, o local de implantação do projeto situa-se na Zona de 

Ossa-Morena (ZOM), constituída maioritariamente por rochas eruptivas e 

metassedimentares. 

Distingue-se das restantes zonas pela presença de alguns maciços carbonatados 

importantes e pela extensão de alguns maciços de rochas básicas, praticamente ausentes 

naquelas. As rochas eruptivas e metassedimentares dão origem a aquíferos em geral livres, 
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descontínuos e de baixa produtividade. Não obstante, são vários os concelhos que recebem 

alguma contribuição de origem subterrânea, com elevada importância no abastecimento 

para rega. 

Almeida et al., (2000), refere esta zona como uma área indiferenciada, no contexto do 

Maciço Antigo, não apresentando dados hidrogeológicos que permitam efetuar uma 

apreciação mais precisa, no que toca à zona de estudo e envolvente. Contudo, adotando a 

metodologia desenvolvida no Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo 

(ERHSA, 2001), projeto coordenado, pela então designada, Comissão Coordenadora 

Regional do Alentejo (CCRA), a área de estudo pode ser incluída no vasto Sistema Pouco 

Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas da Zona de Ossa Morena (SAPPRIMZOM), 

ficando a área do Projeto a cerca de 850 m a sul do designado Sistema Aquífero de Évora-

Montemor-Cuba (Sector de Évora) (SAEMCSE), sistema esse já mais importante. 

De acordo com os estudos geológicos e geotécnicos elaborados pela empresa Geocontrole 

em abril de 2008 e junho de 2010, respetivamente, o dispositivo geológico investigado 

exibe elevadas disponibilidades hidrogeológicas, cujas evidências são testemunhadas pelas 

diversas captações sub-superficiais existentes na área.  

Aquando da realização das sondagens geotécnicas (fevereiro 2008), dado a maioria terem 

sido executada pelo processo de rotação, portanto com introdução de água, não foi 

possível a auscultação dos níveis freáticos, pese embora a sondagem S8 e S12 realizadas 

total ou parcialmente a trado (sem introdução de água) terem já então intersetado nível de 

água a 4 m e 2 m de profundidade, respetivamente. Estes indícios e o facto de se ter 

observado um poço com água praticamente à superfície, motivou a realização de uma 

campanha de leitura dos níveis de água, que teve lugar em 12 de Abril de 2008 (após 

período chuvoso), onde se registou nível de água em todas as sondagens, a profundidades 

em geral inferiores a 2 m. 

Em reconhecimento de campo (junho 2010), observaram-se poços com nível de água 

estabilizado muito próximo da cota da superfície do terreno, bem como uma charca com 

cerca de 1.5 m de profundidade escavada nos saibros, também com água abundante. Uma 

das captações foi utilizada para fornecimento de água para as sondagens, estimando-se um 

consumo da ordem de 5000 l/dia, que promovia um rebaixamento de cerca de 0.5 m ao fim 

do dia de trabalho, observando-se a completa recuperação na manhã do dia seguinte. 

As sondagens realizadas vieram, sem surpresa, confirmar a elevada produtividade do 

maciço, pois os rebaixamentos dos níveis de água dos furos das sondagens realizadas 
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manifestaram uma recuperação rápida para profundidades próximas das registadas no final 

da furação. 

Os ensaios de absorção Lugeon realizados nas sondagens, indicam respostas diferenciadas 

do maciço. Pese embora com permeabilidades muito distintas: de 10.4 e 0.74 UL (para 

pressões de 3 kgf/cm2), regista-se indicador de mecanismo elástico na abertura das 

fraturas, eventualmente com tendência para alguma colmatação. Noutras medições, 

observa-se tendência para lavagem das descontinuidades, obtendo-se permeabilidade de 

4.4 UL para a pressão máxima de 3 kgf/cm2, bem como registaram-se absorções muito 

elevadas, com refluxo a boca do furo que impediram o incremento das tensões. 

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. 

As intervenções do projeto que eventualmente possam apresentar algum impacte nos 

sistemas aquíferos estão relacionadas principalmente com a impermeabilização do solo e 

com as escavações a realizar. 

No que respeita às infraestruturas rodoviárias, está previsto o seguinte: 

• Eixo 1 – Eixo periférico, desde a entrada a partir da via nascente, até à saída para a 

mesma via nascente, com uma extensão de cerca de 885 m; 

• Eixo 2 – Eixo paralelo à via nascente, que parte do Eixo 1, passa em frente à entrada 

principal do Hospital, e termina novamente no Eixo 1, com uma extensão de cerca 

de 412 m; 

• Eixo 3 – Eixo paralelo à via nascente, que parte da intersecção do Eixo 1 com o Eixo 

2, contornando todo o parque de estacionamento nascente, terminando 

novamente no Eixo 2, junto à entrada do parque de estacionamento central, com 

uma extensão de cerca de 459 m; 

• Eixo 4 – Eixo de acesso à Urgência, que arranca no Eixo 1, entre a zona ajardinada e 

o edifício, dobrando para norte, passando entre a zona do heliporto e o parque de 

estacionamento norte, terminando novamente no Eixo 1, com uma extensão de 

cerca de 203m; 

• Eixo 5 – Eixo de acesso à Medicina Física e de Reabilitação, que arranca e termina 

no Eixo 1, com uma extensão de cerca de 99m; 
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• Eixo 6 – Eixo de acesso à Hemodiálise, com início no Eixo 2 e final na zona de 

estacionamento, com uma extensão de cerca de 37m;  

• Eixo 7 – Eixo de acesso à Entrada Principal, que arranca e termina no Eixo 2, com 

uma extensão de cerca de 143m; 

• Eixo 8 – Eixo de acesso à Entrada de Serviços e Abastecimento e Cais de Descarga, 

com início num arruamento existente, a norte, e terminando no Piso -2 do edifício, 

com uma extensão de cerca de 220m;  

• Eixo 9 – Eixo de acesso à Morgue e Medicina Legal, com início no Eixo 8, 

atravessando o Eixo 1 de forma desnivelada, com uma extensão de cerca de 42m; 

• Eixo 10 – Eixo de cálculo, na proximidade da urgência, com início no Eixo 1 e final 

no Eixo 4, e extensão de cerca de 38m.  

verifica-se que os traçados se realizam, na sua maioria, em perfil de escavação, com alturas 

variáveis entre 1.0 e 8.0 m, sendo que a altura máxima mais relevante ocorre no Eixo 8 (8.0 

m) e no Eixo 9 (6.0 m), conforme se observa no quadro seguinte. 

 

Quadro 4.24 - Resumo das alturas das escavações e extensão dos eixos rodoviários 

principais 

Eixo Km 
Altura máxima de 

Escavação (m) 

Eixo 1 
0+000 – 0+340 3.00 

0+560 – 0+670 2.00 

Eixo 2 0+000 – 0+412 2.50 

Eixo 3 0+000 – 0+459 3.50 

Eixo 4 
0+040 – 0+115 2.00 

0+103 – 0+203 1.50 

Eixo 5 0+000 – 0+099 1.50 

Eixo 6 0+000 – 0+037 1.00 

Eixo 7 
0+000 – 0+075 2.00 

0+125 – 0+143 1.50 

Eixo 8 0+000 – 0+220 8.00 

Eixo 9 0+000 – 0+042 6.00 
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Eixo Km 
Altura máxima de 

Escavação (m) 

Eixo 10 0+015 – 0+038 1.50 

 

4.4.3.1 Vulnerabilidade à Poluição 

A vulnerabilidade à poluição depende de variados fatores, entre os quais: a profundidade 

da água, a recarga por infiltração, as características do meio aquífero, as características do 

solo, a topografia, as características da zona vadosa e a condutividade hidráulica do 

aquífero. 

Definida deste modo, a vulnerabilidade é distinta de risco de poluição. O risco de poluição 

depende não só da vulnerabilidade, mas também da existência de cargas poluentes 

significativas que possam entrar no ambiente subterrâneo. 

É possível existir um aquífero com um alto índice de vulnerabilidade, mas sem risco de 

poluição, caso não haja carga poluente significativa ou de haver um risco de poluição 

excecional apesar do índice de vulnerabilidade ser baixo. O risco é causado não apenas 

pelas características intrínsecas do aquífero, muito estáveis, mas também pela existência 

de atividades poluentes, fator dinâmico que, em princípio, pode ser controlado. 

No que diz respeito à vulnerabilidade à poluição das massas de água subterrânea o Plano 

de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na Região Hidrográfica 6, Volume I- Relatório 

Parte 2- Caracterização e Diagnóstico, efetuou a classificação das massas de água 

subterrânea recorrendo ao método EPPNA, utilizado em 1998 pela Equipa de Projeto do 

Plano Nacional da Água, e ao índice DRASTIC (Aller et al, 1987, in Oliveira & Lobo Ferreira, 

2003). A aplicação de ambos os métodos à RH6 evidencia o predomínio das classes de 

vulnerabilidade à poluição baixa a variável (Método EPPNA) e baixa (DRASTIC). O 

predomínio destas classes de vulnerabilidade está sobretudo associado às características 

geológicas dos terrenos de natureza ígnea e metamórfica do Maciço Hespérico (os tipos 

litológicos mais representados na RH6) e que suportam as massas de água subterrânea 

Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Sado, Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado e 

Zona Sul Portuguesa da Bacia do Mira. As classes de vulnerabilidade à poluição média 

(EPPNA) e intermédia (DRASTIC) estão, de forma geral, associadas às formações detríticas 

com características de porosidade e permeabilidade primárias que suportam as massas de 

água subterrânea da Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Sado, da Orla 

Mesocenozóica do Sado e da Bacia de Alvalade ou a situações de fracturação e alteração 
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dos maciços rochosos do Maciço Hespérico (Viana do Alentejo-Alvito). As classes de 

vulnerabilidade à poluição média a alta e muito alta (EPPNA) e alta (DRASTIC) predominam 

nas massas de água subterrânea Bacia de Alvalade, Viana do Alentejo-Alvito e Sines, nestes 

casos associadas, quer às formações detríticas (Bacia de Alvalade e Sines), quer às 

formações carbonatadas e à carsificação que apresentam (Viana do Alentejo-Alvito e Sines). 

Na figura seguinte apresenta-se a Carta de vulnerabilidade à poluição segundo o índice 

EPPNA. 

O método EPPNA é uma metodologia de análise da vulnerabilidade à poluição baseada no 

critério litológico dos aquíferos ou das formações hidrogeológicas indiferenciadas. A 

cartografia da vulnerabilidade à poluição, utilizando o método EPPNA, foi desenvolvida pela 

Equipa de Projeto do Plano Nacional da Água, versão de outubro de 1998. 

Este método considera oito classes de vulnerabilidade que se indicam no quadro seguinte. 

 

Quadro 4.25 – Classe de vulnerabilidade – método EPPNA, 1988 

Classe Tipo de Aquífero Vulnerabilidade 

V1 Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alta 

V2 Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Média a Alta 

V3 
Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação 

hidráulica com a água superficial 
Alta 

V4 
Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação 

hidráulica com a água superficial 
Média 

V5 Aquíferos em rochas carbonatadas Média a Baixa 

V6 Aquíferos em rochas fissuradas Baixa a variável 

V7 Aquíferos em sedimentos consolidados Baixa  

V8 Inexistência de aquíferos Muito Baixa 
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    - Localização aproximada do Projeto em estudo 

Fonte: Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas Integradas na Região Hidrográfica 6 - Parte 2. junho 2011 

Figura 4.48  – Carta de vulnerabilidade à poluição – Índice EPPNA 
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Pela análise da figura supra apresentada verifica-se que o local do projeto apresenta uma 

vulnerabilidade à pouição baixa a variável (V6).  

 

4.4.3.2 Perímetros de proteção das captações municipais 

A delimitação dos perímetros de proteção de captações destinadas ao abastecimento 

público de água para consumo humano é realizada de acordo com o disposto no artigo 37.º 

da Lei n.º 58/2005, de 29 de agosto (Lei da Água), e observando o estabelecido no Decreto-

Lei nº 382/99, de 22 de setembro.  

O Decreto-Lei nº 382/99, estabelece as normas e os critérios para a delimitação de 

perímetros de proteção de captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento 

público, com a finalidade de proteger a qualidade das águas dessas captações. As captações 

de água subterrânea destinadas ao abastecimento público de aglomerados populacionais 

com mais de 500 habitantes ou cujo caudal de exploração seja superior a 100 m3/dia ficam 

abrangidas por este diploma para todas as zonas de proteção previstas. As restantes 

captações são abrangidas por este diploma no que diz respeito à delimitação da zona de 

proteção imediata.  

Na definição dos perímetros de proteção consideram-se em geral 3 zonas contíguas com 

características e objetivos distintos:  

1. Zona de Proteção Imediata – área do terreno contíguo à captação, vedada, em que 

todas as atividades são, por princípio, interditas. Corresponde aproximadamente a 

1 dia de tempo de trânsito da água para um caudal arbitrado;  

2. Zona de Proteção Intermédia – área de terreno contíguo à anterior, de extensão 

variável, definida em função das condições geológicas e estruturais do aquífero de 

forma a eliminar ou reduzir a contaminação da água subterrânea. Considera-se a 

extensão necessária para um tempo de trânsito de 50 dias, que corresponde ao 

tempo médio de vida da maior parte dos organismos patogénicos;  

3. Zona de Proteção Alargada – área do terreno, contígua à Zona de Proteção 

Intermédia, destinada a proteger a água subterrânea de poluentes persistentes. Na 

prática só se pode garantir a inexistência de contaminação persistente se as áreas 

de recarga não forem contaminadas. Considera-se a extensão necessária para um 

tempo de trânsito de 3500 dias.  
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Neste particular foi consultada a informação mais recente disponibilizada na Base de Dados 

de Recursos Hidrogeológicos do LNEG, disponível no respetivo geoPortal 

(http://geoportal.lneg.pt/). Apresentando-se nas imagens seguintes os pontos de água 

identificados na envolvente do projeto em estudo.  

 

Figura 4.49  – Localização de Pontos de Água na área em estudo 
 

 

Quadro 4.26 – Características dos Pontos de Água identificados 

Referência Tipo Objetivo Uso Concelho  Freguesia 
Afetado pelo 

Projeto 

460F0001 Furo Extração Recreio Évora 
Horta das 

Figueiras  
Não 

460F0002 Furo Extração Outras Indústrias Évora 
Horta das 

Figueiras  
Não 
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Foi também consultado o portal https://snirh.apambiente.pt/ no que diz respeito aos 

pontos de água para abastecimento público, não se tendo identificados qualquer ponto de 

abastecimento no local de implantação do projeto, nem na sua proximidade. 

Da análise do PDM de Évora, não são identificados dos pontos de águas identificados no 

local de implantação do projeto sem na sua proximidade. 

Não foram também identificados na zona de intervenção direta do projeto outros usos 

sensíveis, tais como, nascentes, albufeiras e/ou lagoas de lagoas públicas. 

 

4.4.4 Pressões Quantitativas e Qualitativas sobre os Recursos Hídricos 

Conforme o referido no Relatório do Estado do Ambiente (REA), o conhecimento das cargas 

rejeitadas sobre os recursos hídricos e dos volumes captados permite compreender a 

relação causa-efeito sobre o estado das massas de água e aferir as melhores medidas 

dirigidas a essas pressões de forma a atingir os objetivos ambientais definidos. 

No REA os seguintes grupos relativamente às pressões existentes sobre os Recursos 

Hídricos: 

• Pressões quantitativas: as referentes às atividades de captação de água para fins 

diversos, nomeadamente para produção de água destinada ao consumo humano, 

para rega ou para a atividade industrial; 

• Pressões qualitativas 

o Pontuais: as rejeições de águas residuais com origem urbana, doméstica, 

industrial e provenientes de explorações pecuárias intensivas; 

o Difusas: as rejeições de águas residuais no solo provenientes de fossas 

séticas individuais e/ou coletivas, de explorações pecuárias intensivas com 

valorização agrícola dos efluentes pecuários, de explorações pecuárias 

extensivas, de áreas agrícolas, de campos de golfe e da indústria extrativa, 

incluindo minas abandonadas. 

o Pressões hidromorfológicas: as associadas a alterações físicas nas áreas de 

drenagem, nos leitos e nas margens dos cursos de água e dos estuários 

com impacte nas condições morfológicas e no regime hidrológico das 

massas de água destas categorias; 
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o Pressões biológicas: referentes a pressões de natureza biológica que 

podem ter impacte direto ou indireto nos ecossistemas aquáticos, como 

por exemplo a introdução de espécies exóticas. 

O Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) é um instrumento integrador de 

políticas, dadas as ligações entre a energia, a água, a indústria e a agricultura. Tem como 

objetivo a redução das perdas de água e a otimização do uso da água no âmbito das 

medidas de proteção dos Recursos Hídricos, que é fundamental num País onde a 

variabilidade climática gera situações de conflitualidade entre as utilizações.  

As pressões qualitativas responsáveis pela poluição pontual sobre as massas de água 

relacionam-se genericamente com a rejeição de águas residuais provenientes de diversas 

atividades, nomeadamente de origem urbana, industrial e pecuária. 

As pressões qualitativas responsáveis pela poluição difusa resultam do arrastamento de 

poluentes naturais e antropogénicos por escoamento superficial até às massas de água 

superficiais ou por lixiviação até às massas de água subterrâneas. Neste contexto, a 

poluição difusa pode resultar de várias origens, nomeadamente: 

• Excesso de fertilizantes aplicados em terrenos agrícolas; 

• Produtos fitofarmacêuticos aplicados em explorações agrícolas; 

• Óleos, gorduras e substâncias tóxicas do escoamento superficial de zonas urbanas; 

• Sedimentos de áreas em construção; 

• Sais resultantes das práticas de rega e escorrências ácidas de minas abandonadas; 

• Microrganismos e nutrientes provenientes da valorização agrícola de efluentes 

pecuários. 

 

Objetivos e Metas indicadas no REA 

• Conhecer as pressões pontuais e difusas em cada massa de água; 

• Monitorizar o grau de implementação das medidas sobre essas pressões; 

• Diminuir o impacte dessas pressões no estado de cada massa de água, com base na 

implementação das medidas. 

 

Dados Existentes - Análise da evolução 
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No que se refere às pressões quantitativas apresenta-se o volume de água captado para os 

diversos sectores de atividade (urbano, indústria, agricultura, pecuária, turismo - golfe). Na 

figura seguinte podemos verificar o consumo das diversas atividades pelas diversas regiões 

hidrográficas do continente. 

 

 
Fonte: https://rea.apambiente.pt 

Figura 4.50 – Volumes captados por sector e por região 

 

Apresenta-se no quadro seguintes os dados quantitativos do volume captador por setor 

para a região hidrográfica onde o projeto se insere (RH6). 

 

Quadro 4.27 – Identificação do principal curso de água na envolvente próxima do local de implantação do projeto 

Sector 
Volume 

Captado (hm3) 

Agrícola 429,0 

Indústria 31,6 

Urbano 25,0 

Outros 14,5 

Pecuária 3,2 

Golf 0 
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Pela análise da figura suprarreferida, verifica-se que o sector agrícola é o maior consumidor 

de água com cerca de 43%, seguido dos sectores indústria urbano com 19%. 

No que se refere às pressões qualitativas apresentam-se as cargas rejeitadas em termos de 

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) e Carência Química de Oxigénio (CQO) para os 

sectores de atividade: urbano, indústria, agricultura e pecuária. 

 

 
Fonte: https://rea.apambiente.pt 

Figura 4.51 – Cargas do sector urbano (CBO5 e CQO) 
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Fonte: https://rea.apambiente.pt 

Figura 4.52 – Cargas do sector industrial (CBO5 e CQO) 

 

 
Fonte: https://rea.apambiente.pt 

Figura 4.53 – Cargas do sector agrícola e pecuário (fósforo total e azoto total) 
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Verifica-se que em termos de carga no setor industrial a RH6, apresenta um dos maiores 

valores registados, uma vez que é esta RH é uma zona muito industrializada. De referir que 

a RH6 incluída a região de Setúbal, razão esta para os valores apresentado. No que se 

refere à região/local de implantação do projeto o principal sector responsável pela emissão 

de carga poluente é a Agricultura, seguida da pecuária. 

 

4.4.5 Estado das Massas de Água superficiais e subterrâneas  

A Diretiva-Quadro da Água (DQA), transposta para a ordem jurídica nacional pela Lei da 

Água, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, e por legislação 

complementar, estabelece o enquadramento para a gestão sustentável da água, 

destacando-se como principal objetivo ambiental o de se alcançar o Bom estado de todas 

as massas de água superficiais e subterrâneas. 

No âmbito do 2.º ciclo de planeamento (Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas – PGRH 

2016-2021), foi reavaliada a classificação do estado das massas de água determinada no 1.º 

ciclo de planeamento (PGRH 2009-2015) para as oito Regiões Hidrográficas (RH) existentes 

em Portugal continental: 

• RH1 - Região Hidrográfica do Minho e Lima; 

• RH2 - Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça; 

• RH3 - Região Hidrográfica do Douro; 

• RH4 - Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis; 

• RH5 - Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste; 

• RH6 - Região Hidrográfica do Sado e Mira; 

• RH7 - Região Hidrográfica do Guadiana; 

• RH8 - Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve. 

Importa referir que apenas os parâmetros químicos definidos na legislação nacional são 

considerados na avaliação do estado químico das águas superficiais. 

Os elementos físico-químicos gerais (de suporte aos elementos biológicos), como por 

exemplo o fósforo total, e os poluentes específicos (definidos nos PGRH) são considerados 

na avaliação do estado ecológico das massas de água superficiais. 

Já a avaliação global do estado das massas de água subterrâneas envolve a avaliação do 

estado químico e do estado quantitativo. 
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Os objetivos ambientais estabelecidos na DQA visam alcançar o Bom estado das massas de 

água em 2015, permitindo contudo algumas situações de exceção em que os objetivos 

ambientais possam ser prorrogados ou derrogados com o intuito de garantir que os 

objetivos sejam alcançados de forma equilibrada, atendendo, entre outros aspetos, à 

viabilidade das medidas que têm de ser aplicadas, ao trabalho técnico e científico a realizar, 

à eficácia dessas medidas e aos custos operacionais envolvidos. 

O objetivo ambiental estabelecido para as massas de água superficiais consiste em atingir o 

Bom estado quando simultaneamente o estado ecológico e o estado químico forem 

classificados como Bom. No caso das massas de água identificadas e designadas como 

massas de água fortemente modificadas ou artificiais, o objetivo ambiental só é alcançado 

quando o potencial ecológico e o estado químico forem classificados como Bom. 

No caso das massas de água subterrâneas o objetivo ambiental consiste em atingir o Bom 

estado global, quando simultaneamente se atinge o Bom estado químico e o Bom estado 

quantitativo das mesmas. 

Uma vez que já houve dois ciclos de PGRH, é possível comparar a classificação do estado 

global das massas de água superficiais entre o 1.º e 2.º ciclo de planeamento, para as oito 

Regiões Hidrográficas (RH) existentes em Portugal continental. 

 

 
Fonte: https://rea.apambiente.pt 

Figura 4.54 – Classificação do estado global das massas de água superficiais, por RH, no 1.º ciclo 
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Fonte: https://rea.apambiente.pt 

Figura 4.55 – Classificação do estado global das massas de água superficiais, por RH, no 2.º ciclo 

 

No 1º ciclo de planeamento, e no que respeita ao estado global das massas de água 

superficiais, a RH6 obteve-se uma classificação de “Bom ou Superior” para 42% das massas 

de água. No 2º ciclo, a percentagem manteve-se praticamente idêntica, mas com uma 

ligeira redução com 40%. 

Importa salientar que de acordo com o REA, a classificação do estado das massas de água, 

no 2.º ciclo, incluiu mais elementos biológicos, adotou limiares e normas mais restritivos, 

na decorrência dos trabalhos comunitários do 2.º exercício de intercalibração para a 

definição dos sistemas de classificação dos elementos biológicos e das maiores exigências 

para as normas de qualidade ambiental dos poluentes. 
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Fonte: https://rea.apambiente.pt 

Figura 4.56 – Classificação do estado global das massas de água subterrâneas, por RH, no 1.º ciclo 

 

 
Fonte: https://rea.apambiente.pt 

Figura 4.57 – Classificação do estado global das massas de água subterrâneas, por RH, no 2.º ciclo 

 

Pela análise da informação disponibilizada e comparando o estado global das massas de 

água subterrâneas entre os dois ciclos de planeamento, verifica-se que, no 2º ciclo, a RH6 
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apresenta 89% de Bom estado no 1º ciclo, enquanto no 1º ciclo a RH6 apresentava 88% das 

massas de água com estado Bom. 

Assim, observou-se assim uma ligeira melhoria no estado das massas de água na RH6, entre 

os dois ciclos de planeamento. 

 

 

4.5 AMBIENTE SONORO  

A poluição sonora constitui atualmente um dos principais fatores de degradação da 

qualidade de vida e do bem-estar das populações. 

Neste contexto, no âmbito dos estudos ambientais associados ao projeto do Hospital 

Central do Alentejo, no Concelho de Évora, foi efetuada a caracterização do ambiente 

sonoro na área de potencial influência acústica do projeto, tendo em vista a avaliação dos 

impactes do descritor ruído para as fases de construção, exploração e desativação, e se 

necessário, propor medidas de minimização com vista ao cumprimento da legislação em 

vigor, nomeadamente o Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

9/2007, 17 de Janeiro. 

 

4.5.1 Definições gerais 

Apresentam-se em seguida algumas das definições constantes no Artigo 3.º do  

DL 9/2007 e que podem ajudar a um melhor entendimento do presente trabalho: 

• Fonte de ruído: “a acção, actividade permanente ou temporária, equipamento, 

estrutura ou infra-estrutura que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem 

habite ou permaneça em locais onde se faça sentir o seu efeito”. 

• Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden): “o indicador de ruído, 

expresso em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão:” 

Lden = 10log[(13x10^(Ld/10)+ 3x10^((Le+5)/10)+ 8x10^((Ln+10)/10))/24] 

• Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday): “o nível sonoro médio de longa duração, 

conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada 

correspondente, determinado durante uma série de períodos diurnos 

representativos de um ano”. 
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• Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening): “o nível sonoro médio de longa 

duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada 

correspondente, determinado durante uma série de períodos do entardecer 

representativos de um ano”. 

• Indicador de ruído noturno (Ln) ou (Lnight): “o nível sonoro médio de longa duração, 

conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada 

correspondente, determinado durante uma série de períodos nocturnos 

representativos de um ano”. 

• Período de referência: “o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, 

de modo a abranger as actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes 

termos:  

o i) Período diurno—das 7 às 20 horas; 

o ii) Período do entardecer—das 20 às 23 horas; 

o iii) Período nocturno—das 23 às 7 horas”. 

• Recetor sensível: “o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço 

de lazer, com utilização humana”. 

• Ruído ambiente: “o ruído global observado numa dada circunstância num 

determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da 

vizinhança próxima ou longínqua do local considerado”. 

• Ruído particular: “o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente 

identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora”. 

• Ruído residual: “o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos 

particulares, para uma situação determinada”. 

• Zona mista: “a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja 

ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos 

na definição de zona sensível”. 

• Zona sensível: “a área definida em plano municipal de ordenamento do território 

como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou 

espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de 

comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e 

outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de 

comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno”. 
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4.5.2 Enquadramento Legal 

A prevenção e controlo do ruído em Portugal não é uma preocupação recente, tendo já 

sido contemplada na Lei de Bases do Ambiente de 1987. Atualmente com o intuito de 

salvaguardar a saúde humana e o bem-estar das populações, está em vigor o Regulamento 

Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado 

pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. 

A alínea q) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 define como “Recetor sensível – todo o 

edifício habitacional, escolar, hospitalar, com utilização humana”. 

Para a caracterização do ambiente sonoro são considerados os seguintes indicadores: 

• Ld (ou Lday) – indicador de ruído diurno (período de referência das 7 às 20 h) 

• Le (ou Levening) – indicador de ruído entardecer (período de referência das 20 às 23 h) 

• Ln (ou Lnight) – indicador de ruído noturno (período de referência das 23 às 7 h) 

• Lden – indicador global “diurno-entardecer-noturno”, que é dado pela seguinte 

expressão: 

 

O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, atribui a competência aos Municípios (n.º 2 do 

artigo 6º do RGR), no âmbito dos respetivos Planos de Ordenamento do Território, 

estabelecer a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas 

mistas, e em função dessa classificação devem ser respeitados os valores limite de 

exposição (artigo 11º) junto dos recetores sensíveis existentes ou previstos, se sintetizam 

no quadro seguinte. 
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Quadro 4.28 – Valores Limite de exposição para zonas sensíveis e para zonas mistas (RGR) 

Classificação Acústica Limite de exposição Lden Limite de exposição Ln 

Zona Mista – a área definida em plano municipal de 

ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta a outros 

usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na 

definição de zona sensível. 

65 dB(A) 55 dB(A) 

Zonas Sensível – área definida em plano municipal de 

ordenamento do território como vocacionada para uso 

habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou 

espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter 

pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a 

servir a população local, tais como cafés e outros 

estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 

estabelecimentos de comércio tradicional, sem 

funcionamento no período noturno. 

55 dB(A) 45 dB(A) 

Zonas Sensíveis na envolvente de uma Grandes 

Infraestruturas de Transporte (GIT) 
65 dB(A) 55 dB(A) 

Até à classificação das zonas sensíveis e mistas 63 dB(A) 53 dB(A) 

Fonte: Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (art. 3º e art. 11º) 

 

O Regulamento Geral do Ruído (RGR) em vigor, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, 

distingue Atividades Ruidosas Permanentes, a que se aplicam os Artigos 13.º e 11.º – 

dentro das Atividade Ruidosas Permanentes distingue as Infraestruturas de Transporte, a 

que se aplica o Artigo 19.º – e Atividades Ruidosas Temporárias, a que se aplicam os Artigos 

14.º e 15.º. 

As definições de Atividade Ruidosa Permanente, de Atividade Ruidosa Temporária e de 

Infraestrutura de Transporte, constam, respetivamente, na alínea a), b) e h) do Artigo 3.º 

(Definições) do DL 9/2007, conforme se transcreve: 

“a) «Actividade ruidosa permanente» a actividade desenvolvida com carácter 

permanente, ainda que sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem 

habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, 

designadamente laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços; 

b) «Actividade ruidosa temporária» a actividade que, não constituindo um acto isolado, 

tenha carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem 

habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais 
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como obras de construção civil, competições desportivas, espectáculos, festas ou outros 

divertimentos, feiras e mercados; 

h) «Infra-estrutura de transporte» a instalação e meios destinados ao funcionamento de 

transporte aéreo, ferroviário ou rodoviário”. 

Face às definições, afigura-se adequado considerar que: 

• As atividades da fase de construção ou desativação do Projeto correspondem a 

Atividades Ruidosas Temporárias. 

As atividades da fase de exploração do Projeto correspondem a Atividades Ruidosas 

Permanentes, contudo ao tráfego rodoviário gerado pelo projeto na rede viária, conjugado 

com o tráfego próprio dessas vias, deverão ser aplicáveis os limites acústicos legais 

associados a infraestruturas de transporte. 

 

4.5.2.1 Atividade Ruidosa Temporária (Fase de Construção) 

Para Atividades Ruidosas Temporárias (fase de construção e desativação), o DL 9/2007 

estabelece: 

• Proibição de operação, sem Licença Especial de Ruído (LER), junto aos seguintes 

recetores nos seguintes horários: 

o Habitações: sábados, domingos e feriados e dias úteis das 20h às 8h; 

o Escolas: Horário de funcionamento; 

o Hospitais ou estabelecimentos similares: todos os dias e todas as horas. 

• Na ausência de quantificação no RGR para o advérbio de lugar "junto", afigura-se 

adequado recorrer, a título indicativo, às distâncias constantes no Artigo 26.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 23/2010/A, de 30 de junho7: 

o Habitações e Escolas: 100 m; 

o Hospitais: 200 m. 

 

7 Considera-se ser de esclarecer que, ainda que não vinculativos, os valores do Decreto Legislativo Regional  
n. º 23/2010/A, são importantes por permitirem ter uma ideia indicativa das distâncias em causa. Mesmo com a publicação do 
documento “Agência Portuguesa do Ambiente (APA) – Harmonização da aplicação das Licenças Especiais de Ruído: Guia 
prático. Junho 2919”, julga-se que as distâncias indicativas do Decreto Legislativo Regional  
n. º 23/2010/A mantêm a sua relevância, porquanto são mais esclarecedoras/indicativas, e mais em linha com a objetividade 
do DL 9/0027, do que o conceito não mensurável de “audibilidade” patente no seguinte texto constante no documento 
referido da APA: “… não constituem atividades ruidosas temporárias … as que estão suficientemente afastadas de recetores 
sensíveis a ponto de não serem aí audíveis”. 
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• Caso seja necessário laborar nos horários proibidos "junto" aos recetores referidos, 

será necessário solicitar Licença Especial de Ruído (LER) à respetiva Câmara 

Municipal. 

• Caso seja necessário laborar nesses horários e nesses locais durante mais de um 

mês, será necessário cumprir os seguintes limites, em cada dia, no exterior junto 

aos Recetores (tais limites necessitam de ser verificados em qualquer Recetor 

Sensível envolvente, independentemente da distância a que se encontrem; as 

distâncias indicativas são apenas isso: indicativas): 

o Entardecer (20h-23h): LAeq,exterior ≤ 60 dB(A); 

o Noite (23h-7h): LAeq,exterior ≤ 55 dB(A). 

o Na ausência de limite legal para o período diurno, recomenda-se o seguinte 

limite não vinculativo de boa prática: 

 Diurno (7h-20h): LAeq,exterior ≤ 65 dB(A). 

O valor de LAeq deve ser representativo da média diária, e o limite deve ser cumprido em 

cada dia de obra, conforme n.º 6 do Artigo 15.º do DL 9/2007. 

 

4.5.2.2 Atividade Ruidosa Permanente (Fase de Exploração) 

Para Atividades Ruidosas Permanentes (fase de exploração), o DL 9/2007 estabelece: 

• Necessidade de cumprimento do denominado Critério de Exposição Máxima, que 

corresponde a limites absolutos em função do tipo de classificação acústica (Zona 

Mista ou Zona Sensível; classificação da competência das Câmaras Municipais) do 

local. 

• Necessidade de cumprimento do denominado Critério de Incomodidade, que 

corresponde à diferença entre o Nível de Avaliação (LAr) do Ruído Ambiente, que 

integra o ruído da atividade em causa, e o Nível Sonoro Contínuo Equivalente (LAeq) 

do Ruído Residual, que corresponde ao Ruído Ambiente sem o ruído da atividade 

em causa. 

• Critério de Exposição Máxima [alínea a) do n.º 1 do Artigo 13.º e Artigo 11.º do DL 

9/2007]: 

o No essencial: 

 Zona Mista: Lden ≤ 65 dB(A); Ln ≤ 55 dB(A). 
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 Zona Sensível: Lden ≤ 55 dB(A); Ln ≤ 45 dB(A). 

o Os valores de Lden e Ln devem ser representativos da média energética 

anual, conforme definições dos parâmetros, constante no Artigo 3.º 

(Definições) do  

DL 9/2007. 

• Critério de Incomodidade [alínea b) do n.º 1 e n.º 5 do Artigo 13.º, e Anexo I do DL 

9/2007]: 

o Período diurno (7h-20h): LAr (Ruído Ambiente) – LAeq (Ruído Residual) ≤ 5 dB 

+ D. 

o Período do entardecer (20h-23h): LAr (Ruído Amb.) – LAeq (Ruído Res.) ≤ 4 dB 

+ D. 

o Período noturno (23h-7h): LAr (Ruído Amb.) – LAeq (Ruído Res.) ≤ 3 dB +D. 

o O valor de D depende da percentagem de duração da Atividade 

relativamente ao total do período de referência, em conformidade com o 

n.º 2 e n.º 3 do Anexo I do DL 9/2007. 

o O Nível de Avaliação LAr corresponde ao Nível Sonoro Continuo Equivalente 

LAeq, corrigido das caraterísticas tonais e impulsivas conforme n.º 1 do 

Anexo I do  

DL 9/2007. 

o Os valores de LAr (Ruído Ambiente) e de LAeq (Ruído Residual) devem ser 

representativos da média energética no mês mais crítico, conforme n.º 4 do  

Anexo I do DL 9/2007. 

• Para Infraestruturas de Transporte, tendo em conta o estabelecido no Artigo 19.º 

do  

DL 9/2007, aplica-se, em termos legais, apenas o denominado Critério de Exposição 

Máxima, já resumido. Na ausência de aplicação do denominado Critério de 

Incomodidade, a Agência Portuguesa do Ambiente8 considerou definir a seguinte 

Regra de Boa Prática: 

o Ld (resultante) - Ld (situação de referência) ≤ 15 dB(A), de Ld (resultante) > 

45 dB(A). 

 

8 “Agência Portuguesa do Ambiente – Nota técnica para avaliação do descritor Ruído em AIA. versão 2. 2010”. 
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o Le (resultante) – Le (situação de referência) ≤ 15 dB(A), de Le (resultante) > 

45 dB(A). 

o Ln (resultante) – Ln (situação de referência) ≤ 15 dB(A), de Ln (resultante) > 

45 dB(A). 

Os valores de Ld, Le e Ln devem ser representativos da média energética anual, conforme 

definições dos parâmetros, constante no Artigo 3.º (Definições) do DL 9/2007. 

 

4.5.2.3 Ruído Residual 

Considera-se ser de esclarecer poder não ser simples nem direta, carecendo de alguma 

interpretação e bom senso9, a determinação dos valores adequados de Ruído Residual, no 

âmbito da verificação do Critério de Incomodidade – dado o grau de exigência envolvido 

[diferencial típico de 3 dB(A) a 5 dB(A)] – pelas seguintes principais razões: 

1. De acordo com o n.º 4 do Anexo I do DL 9/2007 tem-se:  

“Para efeitos da verificação dos valores fixados na alínea b) do n.º 1 e no n.º 5 do 

artigo 13.º, o intervalo de tempo a que se reporta o indicador LAeq corresponde ao 

período de um mês, devendo corresponder ao mês mais crítico do ano em termos 

de emissão sonora da(s) fonte(s) de ruído em avaliação no caso de se notar 

marcada sazonalidade anual”.  

É necessário assim determinar qual o mês mais crítico e os valores médios 

energéticos de ruído residual nesse mês, o que poderá não ser simples nem 

direto, mesmo recorrendo a uma monitorização contínua anual, para 

determinação do mês mais crítico. 

 

2. A caraterização dos níveis sonoros de determinado local pode ser efetuada, 

tipicamente, através: 

a. de medições in situ as quais, quando correspondentes a uma amostragem 

de período curto, necessitarão de comprovação da representatividade do 

período mensal – ou outro – pretendido, para não serem representativas 

de valores mais reduzidos, quando as amostras efetuadas não 

 

9 De notar que existem inclusive artigos referindo que a utilização de critérios de emergência sonora – como o Critério de 
Incomodidade – na legislação devia ser revista: “Dutilleux, Guillaume; Gjestland, Truls; Licitra, Gaetano – Challenges of the Use 
of Sound Emergence for Setting Legal Noise Limits. Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16, 4517”. 
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caraterizaram as fontes ou momentos mais ruidosos que ocorrem no 

período mais longo pretendido, ou representativas de valores mais 

elevados, quando as amostras caraterizaram uma exposição sonora mais 

elevada do que a ocorrente na média energética do período mais longo 

pretendido. Mesmo para medições realizadas durante a totalidade do 

período mais longo pretendido, caso tenham ocorrido sem a presença de 

operador, terá de ser garantida a efetiva representatividade, 

nomeadamente garantir que não foram caraterizados ruídos espúrios não 

caraterísticos. 

b. de modelos de simulação cujos dados de base procuram ser 

representativos do período mais longo pretendido. Dado que o modelo 

simula tipicamente apenas algumas fontes de ruído, poderão existir 

outras fontes de ruído relevantes, não modeladas, que contribuem para o 

ruído apercebido no local. 

3. Um eventual aumento do ruído dos locais devido indiretamente ao projeto, 

nomeadamente em termos de um aumento de tráfego rodoviário ou de um 

aumento de movimentação de pessoas, poderá não corresponder a um aumento 

do Ruído Particular do Projeto mas sim a um aumento do Ruído Residual – até 

porque o ruído das infraestruturas de transporte, à luz do Artigo 19.º 

(infraestruturas de transporte ) do  

DL 9/2007, não necessita de cumprir o Critério de Incomodidade, apenas o 

Critério de Exposição Máxima – o que deverá ser analisado com bom senso, na 

medida da eventual incomodidade efetivamente experimentada pela comunidade 

e na medida do benefício que o projeto possa trazer para essa comunidade. 

 

4.5.2.4 Síntese 

O projeto do Hospital Central do Alentejo e os recetores sensíveis localizados na respetiva 

área de potencial influência acústica localizam-se no concelho de Évora. 

De acordo com a informação disponibilizada pelo respetivo Município e pela Direção-Geral 

do Território, nos termos do disposto no artigo 6.º do RGR (delimitação e disciplina das 

zonas sensíveis e das zonas mistas no âmbito do PDM) o concelho possui classificação 

acústica, conforme estabelecido no artigo 30º do respetivo Plano Diretor Municipal, em 

vigor (Aviso n.º 2174/2013). 

Em seguida transcreve-se o estabelecido no artigo 30º - Ruído, do Regulamento do PDM: 
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“1 — A delimitação das Zonas Sensíveis e Mistas encontram -se representadas nas Plantas 

de Ordenamento — Classificação Acústica/Aglomerados Urbanos (desenhos n.º 2 -E1 a 2 -

E12). 

 2 — Para além das zonas delimitadas, consideram -se ainda classificadas como Zonas 

Sensíveis, as áreas assinaladas na Planta de Ordenamento, como Hospital Regional e como 

Áreas de Edificação em Solo Rural Periurbano (AESRP). 

3 — Quaisquer intervenções, de iniciativa pública ou privada em especial em solo urbano, 

devem ser concebidas e executadas de modo a contribuir para uma gradual mas sustentável 

redução dos níveis de poluição sonora, em especial nas zonas classificadas como sensíveis e 

mistas…” 

No caso concreto, os recetores (habitações dispersas) localizados na área de potencial 

influência acústica do projeto não estão integrados em perímetros urbanos consolidados, e 

não estão identificados como Áreas de Edificação em Solo Rural Periurbano (AESRP), pelo 

que correspondendo a recetores integrados em explorações agropecuárias (geradoras de 

ruído), considera-se serem equiparadas a zona mista. 

Assim, no caso específico os valores limite de exposição (alínea a) do número 1º do artigo 

11º do RGR) a verificar junto dos recetores sensíveis são: zona mista Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 

55 dB(A). 

Importa referir que sendo o Hospital um recetor sensível, conforme estabelecido no artigo 

3º do RGR, dadas as caraterísticas particulares de funcionamento do próprio equipamento 

de saúde e das infraestruturas complementares, nomeadamente os equipamentos 

ruidosos, o tráfego rodoviário associado e a emissão sonora dos próprios utentes, constitui 

também uma atividade geradora de ruído, podendo ser enquadrada no estabelecido para 

atividade ruidosa permanente. 

Neste contexto, considera-se que a verificação da conformidade com os valores limite de 

exposição (artigo 11º do RGR), no caso zona sensível, depende do funcionamento da 

própria atividade do Hospital, ou seja, julga-se adequado considerar que o cumprimento 

dos valores limites de exposição junto do Hospital, deve ser verificado em termos de 

afetação pelo ruído ambiente das fontes ruidosas envolventes (excluído o ruído particular 

do Hospital, que em determinados locais pode ultrapassar os valores limite de exposição 

para zonas sensíveis, e que deverá ser gerido pela administração, conforme as necessidades 

de sossego). 
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Para além dos valores limite de exposição referidos anteriormente, o RGR prevê ainda 

limites de exposição para as atividades ruidosas permanentes (que não infraestruturas de 

transporte) e atividades ruidosas temporárias. 

Uma atividade ruidosa permanente corresponde (artigo 3º do RGR) a “uma atividade 

desenvolvida com carácter permanente, ainda que sazonal, que produza ruído nocivo ou 

incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos 

dessa fonte de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos industriais, 

comerciais e de serviços”. 

As atividades ruidosas permanentes, para além do cumprimento do artigo 11º, de acordo 

com o artigo 13º do RGR, estão ainda sujeitas ao cumprimento do Critério de Incomodidade 

junto dos recetores sensíveis existentes na proximidade: 

• Período diurno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 5 + D; 

• Período do entardecer: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 4 + D; 

• Período noturno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 3 + D; 

• sendo D o valor determinado em função da relação percentual entre a duração 

acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do período de 

referência (Anexo 1 do Decreto-Lei n.º 9/2007). 

Segundo o ponto 5 do artigo 13º, este critério de incomodidade não se aplica, em qualquer 

dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior 

igual ou inferior a 45 dB(A). 

Uma atividade ruidosa temporária corresponde (artigo 3º do RGR) “a atividade que, não 

constituindo um ato isolado, tenha carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou 

incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos 

dessa fonte de ruído tais como obras de construção civil, competições desportivas, 

espetáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados”. 

O exercício de atividades ruidosas temporárias, tais como obras, é proibido na proximidade 

de (artigo 14º do RGR): 

a) “Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre 

as 20 e as 8 horas; 

b) Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 

c) Hospitais ou estabelecimentos similares.” 
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Segundo o n.º 1 do artigo 15º do RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto), o exercício de 

atividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em casos excecionais e devidamente 

justificados, mediante emissão de Licença Especial de Ruído (LER) pelo respetivo município, 

que fixa as condições de exercício da atividade. 

A licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica 

condicionada ao respeito do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 

dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período noturno, calculados para a 

posição dos recetores sensíveis. 

Assim, o do Hospital Central de Évora, no âmbito do Regulamento Geral do Ruído (RGR), 

conforme explicitado anteriormente, têm a verificar os limites legais estabelecidos nos 

seguintes artigos do RGR, aprovado pelo Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro: 

• Fase de construção ou desativação (Atividade Ruidosa Temporária): artigos 14.º e 

15.º; 

• Fase de Exploração (Atividade Ruidosa Permanente): artigo 11.º e artigo 13.º. 

 

4.5.3 Localização e descrição do Projeto  

A área envolvente à localização do novo Hospital, a cerca de 2 km a Sudoeste da Cidade de 

Évora, evidencia uma reduzida ocupação humana.  

De forma a avaliar o ambiente sonoro na área de potencial influência do projeto foi 

efetuada a caracterização do ambiente sonoro nos três períodos de referência [período 

diurno (7h-20h), do entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)] para os conjuntos de 

recetores existentes ou previstos, e que se enquadram no estabelecido na alínea q) do 

artigo 3.º do RGR, que define como “recetor sensível” – todo o edifício habitacional, 

escolar, hospitalar, com utilização humana. 

A caracterização acústica experimental foi efetuada através de medições acústicas in situ, 

por Laboratório de Acústica com acreditação IPAC-L0535, segundo a norma NP EN ISO/IEC 

17025:2005, pelo Instituto Português de Acreditação. 

Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 

1996, Partes 1 e 2 (2019), e no Guia de Medições de Ruído Ambiente, da Agência 

Portuguesa do Ambiente (2020), sendo os resultados interpretados de acordo com os 

limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, em vigor 
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desde fevereiro de 2007. O Relatório de Avaliação Acústica consta no ANEXO TÉCNICO III.A 

incluído no VOLUME IV – ANEXOS TÉCNICOS. 

 

Na envolvente do projeto do Hospital foram identificadas apenas 4 habitações unifamiliares 

dispersas, inseridas em explorações agropecuárias, que foram caraterizadas através de 4 

pontos de medição de ruído que se localizam na figura seguinte. 

 

 

Figura 4.58  – Localização dos pontos de medição de ruído 

 

4.5.4 Recetores Sensíveis em análise  

O DL 9/2007, que aprova o Regulamento Geral do Ruído, apenas possui limites acústicos 

para proteção dos denominados Recetores Sensíveis. 

É a seguinte a definição de Recetores Sensíveis [alínea q) do Artigo 3.º (Definições) do DL 

9/2007]: 
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“q) «Receptor sensível» o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço 

de lazer, com utilização humana”. 

Assim, face a esta definição e à localização e descrição do Projeto, afigurou-se adequado 

identificar os principais edifícios – potencialmente Recetores Sensíveis e potencialmente 

afetáveis pelo projeto – no interior e no exterior (na imediata envolvente) dos limites do 

projeto. 

Os resultados obtidos nas medições realizadas nos dias 3, 4, 11 e 12 de novembro de 2020 

e a descrição dos recetores sensíveis existentes, apresentam-se em seguida. 
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4.5.5 Caracterização do Ambiente Sonoro Existente 

4.5.5.1 Medições in situ 

Foram selecionados 4 pontos de medição, a saber: 

• Ponto 1 – Habitações isoladas a nascente (coordenadas ETRS89: 38°33'35.09"N; 

7°56'22.13"W): 

• 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. 

• Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário esporádico no CM1086 e 

relativamente distante na EN114, tráfego aéreo e natureza (fonação animal e 

aerodinâmica vegetal). 

• Classificação Acústica: equiparado a Zona Mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

 

  

Figuras 4.59 e 4.60  – Apontamento fotográfico do Ponto 1 e dos recetores sensíveis avaliados 
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• Ponto 2 – Habitações isoladas a este (coordenadas ETRS89: 38°33'26.45"N; 

7°56'15.40"W): 

• 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. 

• Fontes de ruído significativas: Atividade agropecuária, tráfego rodoviário 

relativamente distante, tráfego aéreo e natureza (fonação animal e aerodinâmica 

vegetal). 

• Classificação Acústica: equiparado a Zona Mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

 

  

Figuras 4.61 e 4.62  – Apontamento fotográfico do Ponto 2 e dos recetores sensíveis avaliados 
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• Ponto 3 – Habitação isolada a sul (coordenadas ETRS89: 38°33'7.33"N; 

7°56'19.84"W): 

• 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. 

• Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local, tráfego aéreo, atividade 

agropecuária e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal). 

• Classificação Acústica: equiparado a Zona Mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

 

  

Figuras 4.63 e 4.64  – Apontamento fotográfico do Ponto 3 e dos recetores sensíveis avaliados 

 

 
  



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 261 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

 

• Ponto 4 – Habitação isolada a poente (coordenadas ETRS89: 38°33'20.76"N; 

7°56'47.18"W): 

• 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. 

• . A ocupação e uso do solo envolvente da habitação é caraterizado por atividade 

agropecuária. 

• Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário no CM1086 e relativamente 

distante na EN114, tráfego aéreo, atividade agropecuária e natureza (fonação 

animal e aerodinâmica vegetal). 

• Classificação Acústica: equiparado a Zona Mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

 

  

Figuras 4.65 e 4.66  – Apontamento fotográfico do Ponto 4 e dos recetores sensíveis avaliados 

 

De acordo com os resultados apresentados anteriormente, considerados respetivos da 

média anual, os indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos nos Pontos 1 a 4, 

localizados no concelho de Évora, cumprem os valores limite de exposição aplicáveis para 

zona mista  

[alínea a), número 1, artigo 11º do RGR – Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. Refere-se ainda 

que os resultados demostram ainda a compatibilidade do ambiente sonoro existente, com 

o uso sensível proposto – Hospital. 

Atualmente o ambiente sonoro dos recetores sensíveis existentes na área de potencial 

influência acústica do projeto é pouco perturbado, típico de meio rural pouco humanizado, 
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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). 

No quadro seguinte apresentam-se os resultados médios obtidos nas medições 

experimentais. 

Quadro 4.29 - Caracterização do ambiente sonoro atual 

Ponto de medição 
Níveis Sonoros LAeq [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden 

Ponto 1 45 41 41 48 

Ponto 2 47 44 41 49 

Ponto 3 52 48 47 54 

Ponto 4 43 41 39 46 

 

De acordo com os resultados apresentados anteriormente, considerados respetivos da 

média anual, os indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos nos Pontos 1 a 4, localizados 

no concelho de Évora, cumprem os valores limite de exposição aplicáveis para zona mista 

[alínea a), número 1, artigo 11º do RGR – Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. Refere-se ainda 

que os resultados demostram ainda a compatibilidade do ambiente sonoro existente, com 

o uso sensível proposto – Hospital. 

Atualmente 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). 
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4.5.6 Mapa de Ruído Existente 

Foi encontrado o seguinte Mapa de Ruído, constante no seguinte endereço: 

• http://www.cm-evora.pt/pt/site-viver/Habitar/ordenamento-do-

territorio/Planos%20Municipais/Paginas/Plano-Diretor-Municipal.aspx 

o “AnexoII Ruído_Lden.pdf”. 

o “AnexoII Ruído_Ln.pdf”. 

Nas figuras seguintes (Lden) e (Ln) apresentam-se os excertos e sobreposição (ajustada o 

melhor possível) do Mapa de Ruído referido, com localização aproximada do projeto e 

Recetores Sensíveis em análise. 
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Figura 4.67  – Mapa de Ruído Municipal – Situação Prevista 2024 (Lden) 
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Figura 4.68  –Mapa de Ruído Municipal – Situação Prevista 2024 (Ln) 
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4.6 SOLOS 

O solo pode definir-se como o meio natural para o desenvolvimento das plantas terrestres, 

tal como se formou (solo dito natural), ou mais ou menos modificado como resultado da 

sua utilização pelo Homem. (Costa, J. B., 1979). 

Na maior parte dos casos o solo é constituído principalmente por matéria mineral sólida, a 

qual até profundidade variável, está associada matéria orgânica. Contém proporções 

variáveis de água com substâncias dissolvidas (solução do solo) e ar (atmosfera do solo). 

A matéria mineral sólida do solo pode incluir, em proporções extremamente variáveis, 

fragmentos de rocha e minerais primários, e minerais de origem secundária, isto é, 

resultantes da alteração dos primeiros, nomeadamente os designados por minerais de 

argila, óxidos e hidróxidos de alumínio e ferro e, em vários casos, carbonatos de cálcio, 

magnésio, entre outros. As proporções relativas destes diversos lotes no solo são muito 

variáveis, e permitem definir a textura. 

A matéria orgânica do solo é constituída por restos de plantas e outros organismos, em 

estado mais ou menos avançado de alteração (devida principalmente à atividade de 

microrganismos), incluindo substâncias no estado coloidal. A matéria orgânica é habitada 

por grande número de microrganismos em atividade. 

Quando os solos contêm mais de 20% de matéria orgânica (nos casos de textura grosseira) 

ou mais de 30% (se a textura é média ou fina), em espessura superior a 30 centímetros, são 

considerados como solos orgânicos. Todos os restantes, que são os mais vulgares, 

designam-se por solos minerais. (Costa, J. B., 1979) 

Neste capítulo efetuar-se-á a caracterização dos solos existentes e a respetiva capacidade 

de uso do solo na área de estudo e na área específica de implantação do projeto, por forma 

a avaliar a importância da sua afetação. 

 

4.6.1 Metodologia 

O estudo pedológico foi orientado no sentido de caracterizar os solos ocorrentes na área de 

implantação do Hospital Central do Alentejo, de forma a avaliar as suas características 

físico-químicas e biológicas, bem como a sua aptidão agrícola. 

Para elaboração deste capítulo, recorreu-se à cartografia existente na Direção Geral de 

Agricultura de Desenvolvimento Rural: 
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• Carta de Solos n.º 460, à escala 1:25 000; 

• Carta de Capacidade de Uso dos Solos n.º 460, à escala 1:25 000. 

 

4.6.2 Enquadramento Legislativo 

O Decreto – Lei n.º 73/2009 de 31 de março (alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 

de setembro) aprova o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional, abreviadamente 

designada RAN. O artigo 6.º define que “1- A classificação das terras é feita pela Direção – 

Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (DGADR), com base na metodologia de 

classificação da aptidão da terra recomendada pela Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e Alimentação (FAO), que considera as características agro-climáticas, da 

topografia e dos solos. 2 — De acordo com a classificação referida no número anterior, as 

terras classificam-se em: 

a) Classe A1 — unidades de terra com aptidão elevada para o uso agrícola genérico; 

b) Classe A2 — unidades de terra com aptidão moderada para o uso agrícola genérico; 

c) Classe A3 — unidades de terra com aptidão marginal para o uso agrícola genérico; 

d) Classe A4 — unidades de terra com aptidão agrícola condicionada a um uso específico; 

e) Classe A0 — unidades de terra sem aptidão (inaptas) para o uso agrícola.”  

 

4.6.3 Unidades Pedológicas 

Recorrendo à cartografia existente na Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural - Cartas de Solos n.º 460, à escala 1:25 000 procedeu-se à análise da Carta de Solos, 

identificando-se no quadro seguinte as classes de solo existentes na área de implantação do 

projeto. 

Pela análise da Carta Complementar de Solos, verifica-se que a zona de implantação do 

projeto abrange as seguintes unidades pedológicas. 
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Quadro 4.30 - Identificação e quantificação dos Solos presentes na área de implantação do projeto 

Classificação do Solo Quantificação (m2) % de afetação em relação à 

Símbolo Classe 
Área de 

Intervenção 

Área 

Impermeabilizada  

Área de 

Intervenção 

Área 

Impermeabilizada 

Pg 
Solos litólicos, não húmicos, pouco 

insaturados, normais, de granitos 
23 905 16 827 14,32 10,08 

Pg + Arg 

Solos litólicos, não húmicos, pouco 

insaturados, normais, de granitos, com 

afloramento rochoso de granitos ou 

quartzodioritos 

61 681 48 094 36,94 28,80 

Pg(d) + 

Arg 

Solos litólicos, não húmicos, pouco 

insaturados, normais, de granitos, em 

fase delgada, com afloramento rochoso 

de granitos ou quartzodioritos 

5 400 3 486 3,23 2,09 

Sbl (h) 

solos incipientes - solos de baixas 

(coluviossolos), não calcários, de textura 

ligeira, em fase mal drenada 

75 998 54 824 45,51 32,83 

Total  166 984 123 231 100,00 73,8 

 

No DESENHO N.º 10 incluído no VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS, apresenta-se a carta de Solos. 

No seguinte quadro apresenta-se a classificação dos solos em Portugal (F.A.O)., por ordem, 

subordem e a descrição generalizada dos mesmos.  
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Quadro 4.31 - Classificação dos solos em Portugal (F.A.O.) 

 

 

4.6.4 Capacidade de Uso do Solo 

Para se proceder à classificação da capacidade de uso do solo, recorreu-se à Carta 

complementar n.º 460 - escala 1/25 000. Para determinar a classificação da capacidade de 

uso dos solos consideram-se cinco classes A, B, C, D e E. 

  



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 270 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

 

Quadro 4.32 - Principais características das Casses de Usos do Solo 

Aptidão Classes Características Principais  Sistemas Culturais de Aproveitamento 

Solos com 

Aptidão 

Agrícola 

A 

• Poucas ou nenhumas limitações; 

• Sem risco de erosão ou com riscos ligeiros; 

• Suscetível de utilização agrícola intensiva. 

• Sistemas intensivos; 

• Cereais de Primavera; 

• Culturas horto-industriais; 

• Arboricultura intensiva10); 

• Arboricultura extensiva 11); 

• Sistemas culturais moderadamente intensivos; 

• Forragens. 

B 

• Limitações moderadas; 

• Riscos de erosão no máximo moderados; 

• Suscetível de utilização moderadamente intensiva. 

Solos com 

aptidão 

agrícola 

condicionada 

C 

• Limitações acentuadas; 

• Riscos de erosão no máximo elevados; 

• Suscetível de utilização agrícola pouco intensiva. 

• Sistemas culturais pouco intensivos; 

• Arboricultura extensiva ou mesmo culturas 

arvenses de sequeiro. 

Solos 

sem/pouca 

aptidão 

agrícola 

D 

• Limitações severas; 

• Riscos de erosão no máximo elevados a muito 

elevados; 

• Não suscetível de utilização agrícola, salvo casos 

muito especiais; 

• Poucas ou moderadas limitações para pastagens, 

exploração de matos e exploração florestal. 

• Pastagens; 

• Exploração de matas; 

• Floresta de proteção ou de recuperação 12)  

E 

• Limitações muito severas; 

• Riscos de erosão muito elevados; 

• Não suscetível de utilização agrícola; 

• Severas a muito severas limitações para pastagens, 

mãos e exploração florestal; ou: 

o Servindo apenas para vegetação natural, 

florestal de proteção ou de recuperação; 

o Não suscetível de qualquer utilização. 

• Vegetação natural; 

• Floresta de proteção ou de recuperação.  

 

Quadro 4.33 - Características principais das subclasses de Usos do Solo  

Sub -Classes Características Principais  

e Limitações resultantes de erosão e de escoamento superficial 

h Limitações resultantes de um excesso de água 

s Limitações do solo na zona radicular 

 

 
10 Exemplo: Pomares de pomoídeas – Macieiras e Pereiras. 

11 Exemplo: Pomares Olival e vinha. 

12 Exemplo: Pinhal e/ou Eucaliptal. 
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A divisão em Subclasses é sensivelmente semelhante à usada pelo “Soil Conservation 

Service” com exceção da Subclasse determinada pela existência de limitações climáticas. 

No quadro seguinte apresenta-se as classes de capacidade de uso identificadas para cada 

apoio da linha em estudo, cuja localização e delimitação estão representadas no DESENHO 

N.º 11 incluído no VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS. 

 

Quadro 4.34 - Identificação da Capacidade de Uso dos Solos (Classe e Subclasses) 

Tipos de Solo 

Aptidão Agrícola 

Quantificação (m2) % de afetação em relação à área  

Classe Subclasse 
Área de 

Intervenção 

Área 

Impermeabilizada 

Área de 

Intervenção 

Área 

Impermeabilizada 

C e+s 
Solos com aptidão agrícola 

condicionada  
23 905 16 827 14,32 10,08 

C + D e+s 

Solos com aptidão agrícola 

condicionada (C) e Solos sem/pouca 

aptidão agrícola (D) 

61 681 48 094 36,94 28,80 

D e+s Solos sem/pouca aptidão agrícola 5 400 3 486 3,23 2,09 

C h 
Solos com aptidão agrícola 

condicionada  
75 998 54 824 45,51 32,83 

Total  166 984 123 231 100 73,8 

 

No local de implantação do projeto as classes de capacidade de uso do solo identificadas 

apresentam uma aptidão agrícola condicionada (C) e/ou solos sem/pouca aptidão agrícola. 

De facto, a presença da subclasse h é consistente com a unidade pedológica Sbl (h) e com a 

reduzida profundidade do nível freático. 

Assim, pela análise do quadro anteriormente apresentado, verifica-se a ausência de 

afetação de classes A e B (solos com aptidão agrícola). 
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4.7 USOS DO SOLO  

4.7.1 Introdução 

Para a caracterização da ocupação do solo recorreu-se a uma metodologia que incluiu, 

numa primeira fase, a análise da carta de Ocupação do Solo, Condicionantes Legais, 

Paisagem e Ordenamento do Território. Posteriormente, com base em ortofotomapas 

(Google Earth) e reconhecimentos técnicos aos locais, procedeu-se tanto quanto possível à 

identificação dos principais usos do solo na Área de implantação do Projeto. 

Esta caracterização e metodologia permitiram a introdução de um maior detalhe na 

descrição das áreas dos usos do solo. 

Deste modo, e tendo por base às limitações anteriormente referenciadas, produziu-se o 

DESENHO N.º 12 incluído no VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS, com a definição dos principais e 

representativos usos do solo. 

 

4.7.2 Caracterização da Área de Implantação  

A altimetria da área em estudo varia entre os 243 e os 265 metros, no contexto da suave 

ondulação do relevo na paisagem. 

Dominam os campos agrícolas com cultivo de arvenses ou pastagens, com criação pecuária, 

sobretudo de gado bovino e ovino, sendo que 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. 

A este respeito, o Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de Maio, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho estabelece as medidas de proteção ao 

sobreiro e à azinheira. 
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De acordo com o Artigo 3º do referido Diploma, “o corte ou arranque de sobreiros e 

azinheiras em povoamentos ou isolados carece de autorização”. 

Assim 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 verifica-se a presença de áreas edificadas e industriais/agrícolas. 

Consta do DESENHO N.º 12, incluído no VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS, a expressão gráfica 

dos usos do solo identificados na zona envolvente do projeto, tendo presente o enunciado 

anteriormente. 

Relativamente a infraestruturas lineares, na envolvente da área de implantação temos o 

Caminho Municipal 1085 e que constitui, o principal acesso ao Projeto e à cidade de Évora. 

Deste modo, a determinação dos usos atuais do solo decorre da análise interpretativa dos 

ortofotomapas, possibilitando no entanto e numa perspetiva macro territorial, a definição 

das classes de uso do solo referenciadas. 

Apresenta-se seguidamente o registo fotográfico da área de implantação do Projeto, em 

que se poderá verificar que os usos do solo assumem características como as 

anteriormente enunciadas. 

  

Figuras 4.69 e 4.70 – CM 1085 e acesso a Évora 
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Figuras  4.71 e 4.72 – Acesso ao Hospital a partir da CM 1085 (inicio da via distribuidora local interior) 

 

  

  

Figuras 4.73, 4.74, 4.75 e 4.76 – Superfícies agroflorestais – SAF de azinheira (área de implantação da 

unidade hospitalar) 
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Figuras 4.77 e 4.78 – Pastagens (envolvente à área de implantação) 

 

  

Figuras 4.79 e 4.80 – Áreas Agrícolas – Culturas temporárias de sequeiro e regadio (envolvente à área de 

implantação) 

 

  

Figuras 4.81 e 4.82 – Acesso ao Hospital (fim da via distribuidora local interior) 
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Quadro 4.35   - Identificação das Classes de Ocupação do Solo na Área em Estudo 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto Registo Fotográfico 

Quinta da Fonte 

Santa 
Edificações 
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Quadro 4.36   - Identificação das Classes de Ocupação do Solo na Área em Estudo 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto Registo Fotográfico 

Quinta da Silveirinha Edificações 
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Quadro 4.37    - Identificação das Classes de Ocupação do Solo na Área em Estudo (continuação) 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto Registo Fotográfico 

Montinho da 

Esparragosa 

Edificações e 

Armazéns 

Agrícolas 
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Quadro 4.38 - Identificação das Classes de Ocupação do Solo na Área em Estudo (continuação) 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto Registo Fotográfico 

Quinta da Fonte 

Santa 

Edificações e 

Armazéns 

Agrícolas 

Presença de 

Gado que utiliza 

o terreno de 

implantação para 

pastagem 
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Quadro 4.39 - Identificação das Classes de Ocupação do Solo na Área em Estudo (continuação) 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto Registo Fotográfico 

Quinta do Padre 

Martinho 
Edificações  
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Quadro 4.40 - Identificação das Classes de Ocupação do Solo na Área em Estudo (continuação) 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto Registo Fotográfico 

Quinta da Latreira Edificações  
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Quadro 4.41 - Identificação das Classes de Ocupação do Solo na Área em Estudo (continuação) 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto Registo Fotográfico 

Quinta do Homem 

Morto 
Edificações 
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4.8 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

O estudo referente à geologia e terraplenagens consubstancia a caraterização geológica e 

geotécnica geral do local de implantação do “Hospital Central do Alentejo”, assim como 

considerações geotécnicas relevantes no que se refere às terraplenagens e fundação do 

edificado. 

Para o efeito, dispôs-se da informação publicada, ou seja, da Carta Geológica de Portugal 

Continental nº 40-A (Évora) à escala 1:50.000 e da respetiva notícia explicativa, da Carta 

Geológica de Portugal Continental, folha sul, à escala 1:500.000, da Carta Militar nº 460, da 

Carta Neotectónica de Portugal Continental à escala 1/1.000.000 e de publicações da 

especialidade, para além da observação local, da prospeção geológica e geotécnica 

realizada em fases anteriores de projeto. 

Assim, e em conformidade, são referidas as principais caraterísticas geológicas das 

formações interessadas pela implantação do empreendimento, em termos de 

geomorfologia, litoestratigrafia, hidrologia e hidrogeologia, tectónica e sismicidade, 

património geológico e recursos geológicos disponíveis. 

Com base na análise dos vários elementos disponíveis são elaboradas considerações 

geotécnicas no que se refere às terraplenagens (decapagem, escavações e aterros) e à 

fundação do edificado. 

 

4.8.1 Enquadramento Geológico - Geotécnico 

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 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. 

A interação dos fatores hidroclimáticos com o dispositivo geológico local resultou na 

formação de um horizonte superficial de solos orgânicos, que se estende à generalidade da 

área com espessuras que variam mais frequentemente entre 0.30 e 0.80 m, pontualmente 

interrompida por afloramentos rochosos dispersos. São solos de tonalidades acastanhadas 
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escuras, predominantemente arenosos e siltosos, embora nas zonas baixas mais irrigadas e 

onde apresentam maior espessura, seja patente um maior desenvolvimento, quer da 

componente fina quer da componente orgânica. Como é comum em ambientes eruptivos, 

o substrato granodiorítico apresenta perfis de alteração distintos e muito irregulares (entre 

“muito resistente” e “muito alterado”), quer lateralmente, quer em profundidade. 

De acordo com a folha nº 40-A (Évora) da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50.000, 

com base no reconhecimento geológico de superfície realizado, bem como na bibliografia 

existente da especialidade, verifica-se que o local em estudo se desenvolve num substrato 

geológico constituído por terrenos de idade hercínica, conforme apresentado na figura 

seguinte. 
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Figura 4.83 – Projeção do local em estudo (a azul) sobre a Carta Geológica 40-A (Évora) e respetiva legenda 

Fonte: Carta Geológica de Portugal, folha 40 -A (SGP – Serviços Geológicos de Portugal) 
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4.8.2 Litoestratigrafia 

De acordo com a folha nº 40-A (Évora) da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50.000, 

com base no reconhecimento geológico de superfície realizado, bem como na bibliografia 

existente da especialidade, apresenta-se, do topo para a base, as formações ocorrentes na 

região em estudo que, de forma generalizada apresentam as seguintes características: 

Aluviões (a) 

São, regra geral, areias e cascalheiras que refletem a herança detrítica oriunda do soco 

hercínico, mas também resultante do desmantelamento de uma vasta zona de 

cobertura sedimentar que em tempos cobriu toda esta região. A profundidade destes 

depósitos é muito fraca, raramente ultrapassando 2-3 m. No caso da área de estudo, as 

aluviões ocorrem no troço do rio Xarrama. 

 

Gnaisses granitóides e migmatitos (γz) 

Os gnaisses são rochas granitóides sintectónicas, com texturas variadas. Estas rochas 

revelam uma grande heterogeneidade, devido à presença de numerosos encraves, 

alguns de grandes dimensões. Os encraves conservam, por vezes, a xistosidade e dobras 

dos metassedimentos anteriores à foliação do gnaisse. Estes litótipos estão distribuídos 

paralelamente à orientação tectónica regional. 

  

Quarzodioritos e granodioritos de grão médio não porfiroide (∆γm)  

Estes litótipos correspondem a maciços intrusivos, alongados e concordantes com as 

estruturas regionais. Implantaram-se, ao nível da Formação de Ossa, em terrenos de 

grau metamórfico elevado, ocupando núcleos de megaestruturas de 2.ª fase (Carvalhosa 

et al., 1987); apresentam lineação e gnaissosidade conformes, respetivamente, com os 

eixos e planos axiais das dobras dos terrenos encaixantes. As rochas que constituem 

estes maciços são, predominantemente, granodioríticas, estando intimamente 

associadas a quartzodioritos e tonalitos. Foram reconhecidos também leucotonalitos 

com oligoclase e biotite e monzogranitos. Estas litologias são as segundas mais 

abundantes no terreno em causa, sendo que afloram nas zonas E e NW. Esta unidade é a 

mais representativa no local de implantação do projeto. 

 

Gabros e Dioritos (τ) 
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Nesta área dominam fundamentalmente os dioritos, ricos em mafitos e pobres em minerais 

félsicos. São rochas ricas em horneblenda e parecem constituir, segundo Carvalhosa et al. 

(1969), fácies de diversificação resultante da assimilação de material calcário pelo magma 

diorítico. 

 

4.8.3 Geomorfologia 

A área de estudo está integrada na vasta Unidade Geomorfológica da Peneplanície do 

Alentejo (Feio, 1951). Esta unidade compreende a grande planura do Alentejo, que se 

estende desde a Serra de S. Mamede até à Serra de Alcaria Ruiva, nas proximidades de 

Mértola. A peneplanície apresenta diversas irregularidades, as quais correspondem às 

diferenças de comportamento resistivo das rochas que a compõem, designadamente com a 

presença de vários núcleos, mais siliciosos, proporcionando alguns relevos de dureza. 

Na área de estudo, verifica-se a ocorrência de zonas correspondentes a manchas de 

granodioritos e quartzodioritos gnáissicos, nas quais a superfície se encontra muito bem 

conservada, ainda que em níveis mais baixos do que nas zonas de rochas mais duras, 

constituídas por gnaisses e migmatitos. Os indicadores geomorfológicos apontam para que 

os granodioritos e os dioritos se meteorizem com mais facilidade, libertando elementos 

mineralógicos finos, fáceis de evacuar e rebaixando topograficamente a superfície por igual 

destas rochas. A densidade de linhas de água é baixa, apresentando vales largos com 

vertentes quase planas. A altitude da peneplanície varia pouco, sendo na área de 

implantação do projeto, esta situa-se, em geral, entre os 230 e os 260 metros, tornando a 

drenagem difícil, sem alinhamentos bem definidos. De referir a existência de um vértice 

geodésico, designado por Casa Branca, à cota 246, bem como elevação onde se localiza a 

cidade de Évora (a 301m de altitude), que corresponde a um relevo residual no ponto de 

encontro de três importantes bacias hidrográficas: Tejo, Sado e Guadiana. 

Na freguesia da Malagueira de acordo com os dados do SNIRH, existe uma linha de água, 

com a designação de Ribeira da Viscossa ou Peramanca. Esta linha de água é um afluente 

da Ribeira de Alcáçovas e tem um comprimento de 23,4 km com uma bacia hidrográfica de 

96,9 km2. 

No entanto, é possível verificar-se que a área em estudo se localiza mais próxima da Ribeira 

da Xarrama. O rio Xarrama é o principal coletor superficial da área em estudo, 

apresentando uma direção NE-SE. Afluem a esta linha de água diversas linhas de água 
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subsidiárias, com direções WNE-SSE a E-W. Todo este sistema de drenagem superficial 

integra-se na vasta Bacia do Rio Sado. 

No local de implantação do Hospital Central do Alentejo, é possível observar que existem 

duas linhas de água, uma permanente e resultante de descarga da charca na envolvente e 

um outra de carácter torrencial, afluentes da Ribeira dos Salgados, que por sua vez é 

afluente da Ribeira de Alcáçovas. 

 

  

Figuras 4.84 e 4.85 – Linha de água de carácter permanente, na área de implantação do “Hospital 

Central do Alentejo 

 

Figuras 4.86 e 4.87 – Linha de água de carácter torrencial, na área de implantação do “Hospital Central 

do Alentejo 
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4.8.4 Hidrologia e hidrogeologia 

A caracterização hidrogeológica na zona em estudo foi efetuada com base na informação 

disponível no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e no Estudo 

Geológico-Geotécnico, complementada com a visita de campo. 

O local de implantação do projeto localiza-se na Unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo, 

unidade geológica que ocupa a maior extensão em Portugal, sendo constituído, 

essencialmente, por rochas eruptivas e metassedimentares. As litologias correspondentes 

aqueles tipos de rochas são habitualmente designadas, pelos hidrogeólogos, por rochas 

cristalinas ou rochas duras ou, ainda, por rochas fraturadas ou fissuradas. Em termos gerais, 

podem considerar-se como materiais com escassa aptidão hidrogeológica, pobres em 

recursos hídricos subterrâneos. No entanto, apesar da escassez de recursos hídricos 

subterrâneos, estes desempenham um papel importante quer no abastecimento à 

população, quer na agricultura. Pela análise da figura seguinte, 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.  
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Figura 4.88 – Sistemas Aquíferos do Maciço Antigo 

Fonte: http://snirh.inag.pt 

Do ponto de vista geoestrutural do Maciço Antigo, o local de implantação do projeto situa-

se na Zona de Ossa-Morena (ZOM), constituída maioritariamente por rochas eruptivas e 

metassedimentares. Distingue-se das restantes zonas pela presença de alguns maciços 

carbonatados importantes e pela extensão de alguns maciços de rochas básicas, 

praticamente ausentes naquelas. As rochas eruptivas e metassedimentares dão origem a 

aquíferos em geral livres, descontínuos e de baixa produtividade. Não obstante, são vários 

os concelhos que recebem alguma contribuição de origem subterrânea, com elevada 

importância no abastecimento para rega. 

Almeida et al., (2000), refere esta zona como uma área indiferenciada, no contexto do 

Maciço Antigo, não apresentando dados hidrogeológicos que permitam efetuar uma 

apreciação mais precisa, no que toca à zona de estudo e envolvente. Contudo, adotando a 
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metodologia desenvolvida no Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo 

(ERHSA, 2001), projeto coordenado, pela então designada, Comissão Coordenadora 

Regional do Alentejo (CCRA), a área de estudo pode ser incluída no vasto Sistema Pouco 

Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas da Zona de Ossa Morena (SAPPRIMZOM), 

ficando a área do Projeto a cerca de 850 m a sul do designado Sistema Aquífero de Évora-

Montemor-Cuba (Sector de Évora) (SAEMCSE), sistema esse já mais importante. 

De acordo com os estudos geológicos e geotécnicos elaborados pela empresa Geocontrole 

em abril de 2008 e junho de 2010, respetivamente, o dispositivo geológico investigado 

exibe elevadas disponibilidades hidrogeológicas, cujas evidências são testemunhadas pelas 

diversas captações sub-superficiais existentes na área.  

Aquando da realização das sondagens geotécnicas (fevereiro 2008), dado a maioria terem 

sido executada pelo processo de rotação, portanto com introdução de água, não foi 

possível a auscultação dos níveis freáticos, pese embora a sondagem S8 e S12 realizadas 

total ou parcialmente a trado (sem introdução de água) terem já então intersetado nível de 

água a 4 m e 2 m de profundidade, respetivamente. Estes indícios e o facto de se ter 

observado um poço com água praticamente à superfície, motivou a realização de uma 

campanha de leitura dos níveis de água, que teve lugar em 12 de Abril de 2008 (após 

período chuvoso), onde se registou nível de água em todas as sondagens, a profundidades 

em geral inferiores a 2 m. 

Em reconhecimento de campo (junho 2010), observaram-se poços com nível de água 

estabilizado muito próximo da cota da superfície do terreno, bem como uma charca com 

cerca de 1.5 m de profundidade escavada nos saibros, também com água abundante. Uma 

das captações foi utilizada para fornecimento de água para as sondagens, estimando-se um 

consumo da ordem de 5000 l/dia, que promovia um rebaixamento de cerca de 0.5 m ao fim 

do dia de trabalho, observando-se a completa recuperação na manhã do dia seguinte. 

As sondagens realizadas vieram, sem surpresa, confirmar 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 furacão. 

Os ensaios de absorção Lugeon realizados nas sondagens, indicam respostas diferenciadas 

do maciço. Pese embora com permeabilidades muito distintas: de 10.4 e 0.74 UL (para 

pressões de 3 kgf/cm2), regista-se indicador de mecanismo elástico na abertura das 

fraturas, eventualmente com tendência para alguma colmatação. Noutras medições, 

observa-se tendência para lavagem das descontinuidades, obtendo-se permeabilidade de 
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4.4 UL para a pressão máxima de 3 kgf/cm2, bem como registaram-se absorções muito 

elevadas, com refluxo a boca do furo que impediram o incremento das tensões. 

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. 

 

4.8.5 Tectónica  

A Península Ibérica é essencialmente constituída por um fragmento do soco hercínio, 

enquadrado a SE e a N pelo Ciclo Alpino e a W pelo Atlântico, encontrando-se situada junto 

ao limite entre a Placa Eurasiática e a Placa Africana, correspondente à Falha Açores – 

Gibraltar e ao seu prolongamento pelo Mediterrâneo, a W, tratando-se do prolongamento 

do “rift” médio atlântico que se une ao “rift” principal no ponto triplo dos Açores. 

Existe uma atividade sismotectónica difusa no troço junto a Gibraltar onde se verifica 

atualmente a colisão intracontinental entre as placas Eurasiática e Africana. O fragmento 

rochoso fundamental da Península Ibérica, chamado Maciço Hespérico, tem mais de 200 

milhões de anos e ocupa as partes Oeste e Central da Península. Forma um planalto 

sobrelevado ao mar, adjacente ao qual se instalaram posteriormente bacias sedimentares. 

O Maciço é, essencialmente, constituído por formações paleozóicas e precâmbricas, onde 

predominam batólitos graníticos, xistos e quartzitos, atravessado pela Cordilheira Central, 

alongada na direção ENE-WSW, paralela à grande Cadeia Bética que faz parte do Ciclo 

Alpino. A Cordilheira Central divide o Maciço Hespérico em dois blocos, estando 

preservados os terrenos tabulares do Cenozóico na parte Leste da Península. A Meseta 

Norte, com uma altitude média de 800 metros, é drenada pela bacia do rio Douro; a 

Meseta Sul, com uma altitude que varia dos 900 aos 200 metros, é drenada pelo rios Tejo, 

Sado e Guadiana e é um bloco arqueado, inclinado para E e W, definindo bacias a Leste e 

Oeste, mas mantendo a cobertura primitiva no centro do arco. 

Nas margens do Maciço Hespérico formaram-se bacias sedimentares durante o Mesozóico 

e Cenozóico, geradas por movimentos Alpinos. Devido a uma inversão moderada nas 

margens W e SW, ergueram-se as Orlas Ocidental e Algarvia. Nas margens N e E a inversão 

tectónica foi mais forte dando origem às Cordilheiras Cantábrica e Ibérica; um 

empolamento do soco hercínico provocou deformação na margem Sul, dando origem à 

Serra Morena e Serra Algarvia. Pelo que foi referido acima, Portugal Continental pode ser 
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dividido em duas grandes unidades geoestruturais: (a) as Formações do Maciço Hespérico 

que ocupam quase 3/4 do território continental português e (b) os terrenos mais recentes, 

mesozóicos e pósmesozóicos – as chamadas Orlas pós-paleozóicas. Estes terrenos mais 

recentes, cuja implantação está ligada à abertura do Atlântico, foram deformados pelo 

Ciclo Alpino e são essencialmente compostos por rochas carbonatadas e formações 

arenosas. Estas bacias sedimentares encontram-se a ocidente (Orla Ocidental) e a sul (Orla 

Algarvia) do Maciço Hespérico. 
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Figura 4.89 – Esquema Tectono-Estratigráfico de Portugal, adaptado da Carta Geológica de 

Portugal, escala 1:1 000 000, de 1992 

         Área de Projeto 

N 
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A região onde se insere o local em estudo é caracterizada por uma geologia inteiramente 

influenciada por um dos grandes domínios tectono-estratigráficos de Portugal – O Maciço 

Hespérico (conforme figura anterior), nomeadamente o Maciço de Évora, na Zona de Ossa 

Morena - ZOM. 

A ZOM é estratigraficamente variada, com idades desde o Proterozóico superior até ao 

Carbónico, verificando-se a existência de opiniões discordantes quanto à sua idade e ao 

significado de algumas das suas séries integrantes. No núcleo de estruturas antiformas 

alongadas, de orientação predominante NW-SE, afloram os litótipos de idade Précâmbrica. 

Algumas das características do magmatismo na ZOM são a ocorrência de pequenos corpos 

plutónicos (que não ocorre na Zona Centro-Ibérica), a abundância de rochas básicas 

(gabróicas) e a associação frequente espaço-temporal de rochas ácidas e básicas e de 

importantes eventos vulcânicos e (sub)vulcânicos. 

O metamorfismo regional na ZOM caracteriza-se por uma alternância de faixas 

desenvolvidas durante os ciclos tectonotérmicos do Precâmbrico superior e Hercínico, de 

baixo grau que pode, por vezes, chegar a médio-alto grau e alta pressão (Fonseca et al., 

1999; Pedro, 2004; Rosas, 2003). 

Os dados paleomagnéticos e petrológicos disponíveis indicam inequivocamente que a ZOM 

terá evoluído em regime distensivo, num espaço de tempo compreendido entre o Câmbrico 

inferior e o Silúrico. Este regime tectónico ter-se-á modificado no Guivetiano. Esta transição 

de regime distensivo a compressivo, e a subsequente evolução do ramo sul da Cadeia 

Varisca, tem sido explicada fazendo apelo às mais diversas atuações de várias zonas de 

subducção, de sentido e orientação variados (Santos et al., 1987). 

O Maciço de Évora, por seu turno, insere-se no domínio de Évora-Beja, sendo que, o último, 

se encontra limitado a norte pelo carreamento de Santo Aleixo da Restauração (Araújo, 

1995) e a sul por cavalgamentos, que colocam as formações da Zona de Ossa-Morena sobre 

o Complexo Ofiolítico de Beja-Acebuches ou sobre o Terreno Acrecionário de Pulo do Lobo 

(Fonseca, 1989, 1985; Oliveira, 1990). Caracteriza-se por apresentar abundantes corpos 

intrusivos ácidos e básico-intermédios relacionados com a subducção varisca. As formações 

sedimentares ou vulcano-sedimentares vão do Proterozóico ao Paleozóico superior; 

ocorrem em antiformas e sinformas, geralmente com direção NW-SE (Ficalho-Moura, 

Serpa, Alvito, Portel, Escoural e Cabrela). Regista-se importante e complexa evolução 

tectonometamórfica, sendo possível identificar as três fases de deformação varisca (Araújo, 

1995; Fonseca, 1995). 
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As observações efetuadas no terreno e a interpretação do levantamento geológico desta 

região, permitem tirar as seguintes conclusões: 

1. Os metassedimentos (câmbricos e precâmbricos) são anteriores aos gnaisses e às 

rochas granitoides; 

2. O metamorfismo regional e dobramento, daquelas formações, é anterior aos 

gnaisses e migmatitos. Estes parecem apresentar, no maciço de Évora, a fase mais 

antiga, sintectónica, do ciclo de granitização hercínica. Certos encraves nos gnaisses 

conservam dobras e xistosidade anteriores à foliação destes; 

3. Seguiu-se a instalação dos diversos afloramentos granitoides, tardi-tectónicos e, em 

menis número, pós-tectónicos. A fácies de granularidade grosseira, porfiróide, é a 

mais recente; 

4. Determinações de idade absoluta, efetuadas em amostras de gnaisses e 

quartzodioritos, do aciço de Évora, corroboram a idade hercínica destas rochas; 

5. Os processos de granitização tiveram papel importante, embora não exclusivo, na 

concentração de mineralizações de ferro, sobretudo em rochas carbonatadas; 

6. Parece ter havido, pelo menos, duas deformações durante o ciclo de granitização. 

Nota-se, por vezes, que os gnaisses doram deformados conjuntamente com os 

encraves e, até, com alguns filões de quartzo e massas aplito-pegmatíticas, que 

denotam foliação secundária. As rochas granitoides vizinhas não mostram 

deformação, salvo, esporadicamente, na bordadura de alguns maciços. Mais, 

raramente, a tectonização atingiu as rochas granitoides e respetivas corneanas, 

além dos gnaisses, como pode verificar-se numa barreira da estrada para Torre de 

Coelheiros, 500 m a sul de S. Jordão; 

7. As corneanas da região resultaram da ação, sobre os metassedimentos, de rochas 

granitoides e de gnaisses migmatíticos; 

8. Os pegmatitos e aplitos são francamente pós-tectónicos, assim como a quase 

totalidade das rochas filonianas, que cortam as estruturas tectónicas (foliação, 

lineação, etc.); 

Finalmente, a região foi intensamente erodida e aplanada, conservando-se alguns retalhos 

de depósitos ceno-antropozóicos. É grande a cobertura, nesta área, devido à meteorização 

das rochas. 
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4.8.6 Neotectónica e Sismicidade  

No que concerne à atividade sísmica na região, pode afirmar-se que esta apresenta uma 

perigosidade elevada, caracterizada por períodos de retorno relativamente curtos para os 

sismos de maior magnitude. Os abalos sísmicos ocorrentes, encontram se referenciados de 

acordo com a sua génese, que pode ser de dois tipos principais: sismos interplacas ou 

globais (ação sísmica Tipo 1) e sismos intraplacas ou locais (ação sísmica Tipo 2). Na figura 

seguinte é apresentado o zonamento proposto na NP EN 1998-1:2010 para o território 

nacional. 

 

 

Figura 4.90 – Zonamento sísmico do território nacional de acordo com a norma NP EN 1998 1:2010 

         Área de Projeto 

 

De acordo com o zonamento proposto na NP EN 1998-1:2010, as ações sísmicas associadas 

a este tipo de sismicidade (Tipo 1) apresentam grande importância na região, inserindo-se 

esta na zona sísmica 1.4, com moderada gravidade no território continental. Estes sismos, 
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em regra de grande magnitude, têm o seu epicentro no mar, na dependência da falha 

Açores-Gibraltar. Para a ação sísmica do Tipo 2, a região enquadra-se na zona sísmica 2.4. 

Os valores de aceleração máxima de referência agR (m/s2) para as várias zonas sísmicas e 

para os dois tipos de ação sísmica a considerar são os indicados no quadro seguinte. No 

mesmo quadro, encontram-se destacados os valores da aceleração máxima de referência 

de projeto, no local de implantação da obra 

 

Quadro 4.42 – Aceleração máxima de referência de projeto agr (m/s2) nas várias zonas sísmicas. 

Ação sísmica do Tipo 1 Ação sísmica do Tipo 2 

Zona Sísmica agR (m/s2) Zona Sísmica agR (m/s2) 

1.1 2.5 2.1 2.5 

1.2 2.0 2.2 2.0 

1.3 1.5 2.3 1.7 

1.4 1.0 2.4 1.1 

1.5 0.6 2.5 0.8 

1.6 0.35 - - 

Para os maiores sismos do Tipo 1, como são os casos do grande sismo de 1755 e do sismo 

de 1969, verifica-se que as intensidades registadas na região foram de grau VII e de grau 

VI/VII, respetivamente, da escala de Mercalli modificada. 

 

 

Figura 4.91 – Carta de Isossistas para os Grandes Sismos de 1755, 1856, 1909 e 1969 

         Área de Projeto 
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Localmente, a atividade sísmica intraplacas (Tipo 2), que poderá influenciar o local em 

estudo, corresponde a algumas fontes geradoras de sismos existentes a nível regional, de 

baixa a média intensidade entre 3.0 e 5.0, que distam cerca de 6.5km e 10.0km, 

respetivamente, e que, de uma maneira geral, estarão associadas a um conjunto de falhas 

com orientação NE-SE que afetam o Maciço Hespérico nesta região, com principal 

incidência para a Falha do Alandroal, que passa a cerca de 6.0 km a Sudeste do local em 

estudo. 

Destaca-se ainda a falha da Messejana, a mais longa da Península Ibérica, que intersecta o 

território continental Português com orientação NE-SW estendendo-se, por uma distância 

de cerca de 500 km, de Odemira até Ávila, em Espanha. É apresentada na Carta 

Neotectónica de Portugal Continental como ativa, existindo com efeito evidências 

estratigráficas e geomorfológicas de movimento durante o Pliocénico, no troço entre 

Odemira e Aljustrel, com rejeitos da ordem da meia centena de metros. Embora não seja 

possível atribuir as intensidades obtidas como estando na sua influência, considera-se que 

dada a sua proximidade à área em estudo (cerca de 60 km para Sudeste), corresponde a 

uma fonte geradora de sismos muito importante na região. 

 

 

Figura 4.92 – Extrato da Carta Neotectónica de Portugal Continental 

 

Face ao exposto, considera-se que o local em estudo está localizado numa zona de 

sismicidade moderada. 
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Os espectros de potência e/ou de resposta indicados no “Regulamento de Segurança e 

Ações para Estruturas, Edifícios e Pontes” (RSAEEP) constituem adequada aproximação 

para o cálculo estrutural das obras de engenharia. A influência do grau de sismicidade das 

diferentes zonas consideradas é traduzida pelo coeficiente de sismicidade (α), 

encontrando-se o local em estudo na zona B a que corresponde o valor de 0,7. 

 

 

Figura 4.93 – Zonamento dos coeficientes de sismicidade 

 

No quadro seguinte apresenta-se a correspondência das litologias ocorrentes no traçado 

com os tipos de terreno para a determinação dos efeitos da ação dos sismos. 
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Quadro 4.43 – Classificação dos tipos de terrenos para os efeitos da ação sísmica 

Formações ocorrentes 

Tipo de Terrenos 

Tipo I 

Rochas e solos 

coerentes rijos 

Tipo II 

Solos coerentes muito 

duros, duros e de 

consistência média; solos 

incoerentes compactos 

Tipo III 

Solos coerentes moles e 

muito moles; solos 

incoerentes soltos. 

Granodioritos decompostos a muito 

alterados (W5-4) – saibros 
++ +  

Granodioritos de carácter rochoso 

(W4-3 a W3-2) 
++   

+ provável; ++ mais provável 

 

Relativamente à natureza dos terrenos de fundação onde se insere o traçado em estudo, 

considera se que, de acordo com o Anexo Nacional do Eurocódigo 8 (NP EN 1998-1:2010), 

as formações ocorrentes correspondem na sua maioria terrenos do tipo A. 

 

Quadro 4.44 - Tipos de terreno de acordo com o eurocódigo 8 

Tipo de 

terreno 
Descrição do perfil estratigráfico 

Parâmetros 

Vs,30 

(m/s) 

NSPT 

(pancadas/30 cm) 

cu 

(kPa) 

A 
Rocha ou outra formação geológica de tipo rochoso, que inclua, no 

máximo, 5 m de material menos resistente à superfície 
> 800 - - 

 

4.8.7 Caracterização Geotécnica 

Tendo por referência os estudos geológicos e geotécnicos realizados em abril de 2008 e 

junho de 2010, bem como o empreendimento a implantar no local em estudo, é possível 

apurar que, de forma generalizada, o substrato granodiorítico apresenta, como é aliás 

habitual nestes ambientes eruptivos, perfis de alteração distintos e muito irregulares, quer 

lateralmente, quer em profundidade. 

Pode definir-se uma tendência para a ocorrência de um horizonte superior com 

desenvolvimento mais frequente até 1 a 3.5 m de profundidade, onde o maciço se 

apresenta decomposto a muito alterado (W5-4), muito desagregável e friável, debitando-se 

em areia heterométrica siltosa a silto-argilosa, quartzo-feldspática e micácea (saibros 
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granodioríticos). Os ensaios SPT realizados na dependência destes materiais mais alterados 

facultaram valores de NSPT maioritariamente superiores a 50 pancadas, característicos de 

solos friccionais muito compactos. Os valores da velocidade das ondas longitudinais, Vp, 

situam-se em regra abaixo dos 1000 ms-1, caracterizando horizontes lentos. 

Abaixo do horizonte de alteração que coroa o modelado eruptivo estabelecem-se 

granodiorítos medianamente a pouco alterados (W3-2), de comportamento rochoso franco, 

em geral medianamente fraturados com passagens muito fraturadas (F3 a F3-4), permitindo, 

na maioria das situações, a obtenção de índices de recuperação simples mais frequentes 

entre 75 e 100% e RQD entre 40 e 75%. Neste domínio as velocidades das ondas Vp variam 

sensivelmente entre 2000 e mais de 3000 ms-1. 

Em algumas situações estabelece-se um domínio de transição entre o maciço terroso e a 

rocha franca, representado por granodioritos muito alterados a medianamente alterados 

(W4-3) e em regra muito fraturados (F4), na generalidade com índice de recuperação simples 

elevado, superior a 75%, mas com valores de RQD por vezes muito baixos, inferiores a 25%. 

As velocidades das ondas sísmicas Vp nestas situações apresentam acentuada variabilidade, 

pese embora com valores mais frequentes entre 1000 e 2000 ms-1. 

Tendo por base a implantação do empreendimento importa referir o seguinte: 

• A zona de implantação dos edifícios foi possível definir um dispositivo geológico e 

geotécnico que compreende a presença de substrato granodioritico e 

quartzodioritico rochoso a partir dos 2 a 4 m de profundidade, coroado por 

horizonte de meteorização constituído por solos residuais e por rochas muito 

degradadas, fragmentáveis e desagregáveis. Pontualmente observam-se níveis de 

meteorização mais profundos, onde ocorrem granodioritos decompostos e muito 

alterados (W5 e W5-4) ate 7.5 m de profundidade, com descompressão assinalada 

por resultados de NSPT em torno de 30 ate 4.5 m classificando solos granulares 

compactos. No entanto, na maioria das sondagens realizadas os materiais residuais 

apresentam-se muito compactos, em conformidade com os valores sistemáticos de 

NSPT>50 praticados. Em regra, a estes horizontes mais meteorizados associam-se 

velocidades de Vp inferiores a 1500 ms-1, constituindo horizontes sísmicos lentos 

característicos de formações ripáveis. Por vezes observam-se materiais muito a 

medianamente alterados (W4-3) caracterizados por velocidades de Vp entre 1500 e 

2000 ms-1, constituindo horizontes sísmicos intermédios, potencialmente ripáveis. 

O maciço rochoso medianamente alterado a pouco alterado (W3 a W2-1) 

caracteriza-se por recuperações simples maioritariamente compreendidas entre 80 

e 100%. O índice RDQ varia mais frequentemente entre 75 e 90%, intervalo 
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característico de maciço boa qualidade, pese embora com passagens mais 

fraturadas, em geral menos representativas, onde se estabelecem valores entre 50 

e 75%, típicos de maciço de qualidade razoável. Em termos de velocidades das 

ondas Vp materializam horizontes velozes com velocidades superiores a 2500 ms-1, 

e muito velozes nos níveis mais profundos, com Vp superiores a 3000 ms-1; ambas 

classificando-se como terrenos não ripáveis. 

• Na zona de estacionamento norte foi possível estabelecer um dispositivo 

representado por um horizonte superior de granodioritos decompostos e muito 

alterados (W5 a W4) que se desenvolve mais frequentemente até cerca 1 e 3.5 m de 

profundidade. Tratam-se de saibros granodioríticos constituídos por areias 

heterométricas siltosas e silto-argilosas com fragmentos de rocha muito degradada 

ou granodioritos muito desagregáveis e fragmentáveis que se debitam naqueles 

materiais arenosos, pese embora com maior representatividade da componente 

grosseira. São caracterizados por valores mais frequente de NSPT>50 e por 

velocidades das ondas longitudinais, Vp, inferiores a 1500 ms-1. Inferiormente 

observam-se granodioritos medianamente alterados a pouco alterados (W3 a W2) e 

mais frequentemente medianamente a muito fraturados (F4-3) no topo e 

medianamente a pouco fraturados (F4-3) na base, caracterizados por recuperações 

simples quase sempre totais (100%) e índice RQD maioritariamente compreendido 

entre 60 e 80%, com exceção do trecho da sondagem S2 entre 6 e 9 m de 

profundidade. Nestes granodioritos de carácter rochoso franco diagnosticaram-se 

velocidades das ondas longitudinais, Vp, superiores a 2000 ms-1 e não raras vezes 

superiores a 3000 ms-1, definindo, portanto, horizontes sísmicos velozes e muito 

velozes não ripáveis. Faz exceção ao dispositivo descrito a sondagem SC1 onde o 

carácter desagregável e muito fragmentável do maciço se prolongou até 9 m de 

profundidade, embora no limiar do comportamento rochoso a partir dos 7.5 m. Em 

alguns locais estabelece-se um domínio de transição entre o maciço terroso e a 

rocha franca, representado por granodioritos muito alterados a medianamente 

alterados (W4-3) e em regra muito fraturados (F4), na generalidade com índice de 

recuperação simples elevado, superior a 75%, mas com valores de RQD por vezes 

muito baixos, inferiores a 25%. As velocidades das ondas sísmicas Vp nestas 

situações apresentam acentuada variabilidade, pese embora com valores mais 

frequentes entre 1000 e 2000 ms-1. 

• Na zona de estacionamento nascente foi observado um horizonte sísmico lento, 

com velocidade de Vp inferiores a 1500 ms-1 até profundidades que mais 
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frequentemente variam entre cerca de 3 e 5 m, e que parecem associar-se aos 

resultados da sondagem S7. Nesta sondagem verificou-se a presença de 

granodioritos decompostos (W5) caracterizados por NSPT=60 até 1.5m de 

profundidade, continuados até aos 5 m por granodioritos muito a medianamente 

alterados (W4-3) e intensamente fraturados (F5-4), parcialmente desagregáveis e 

muito fragmentáveis, com extensas passagens sem recuperação traduzidas pelo 

índice de recuperação entre 30 e 65%, mas muito compactos, conforme se verificou 

com o esgotar da capacidade do equipamento utilizado na abertura dos poços em 

torno de 1 m de profundidade. A partir dos 3 a 5 m ocorrem granodioritos 

medianamente a pouco alterados (W3-2) e medianamente a pouco fraturados (F3-2), 

com recuperações superiores a 90% e RQD entre 60 e 95% e carácter não ripável. 

No extremo sudoeste desta área de estacionamento observa-se uma diminuição da 

profundidade do nível de maior alteração do maciço, apresentando cerca de 2 a 3 

m de solos residuais (W5) areno-siltosos caracterizados por NSPT=60, que passam a 

granodioritos medianamente alterados (W3) e muito fraturados (F5-4) com índices 

de recuperação entre 90 e 100% e RQD entre 25 e 40% até aos 6 m. Inferiormente 

estabelecem-se granodioritos pouco alterados (W2) e medianamente a pouco 

fraturados (F3-2), com recuperações totais (100%) e RQD superior a 90%. 

O eixo rodoviário nascente que se estabelece com orientação N-S aproximada, foram 

reconhecidos granodioritos e gnaisses, decompostos e muito alterados (W5 e W4) que se 

desenvolvem inferiormente até profundidades da ordem de 3 m. Faz exceção da sondagem 

SC9 onde estes níveis alcançam os 9 m, a SC11 onde se regista rocha aflorante (bloco?), 

com nível intermédio (entre 3 e 5 m de profundidade) muito a medianamente alterado (W4-

3) e muito fraturado (F4-5), com passagens sem recuperação. De assinalar face à 

singularidade da ocorrência, a presença de materiais muito descomprimidos na sondagem 

SC9 até cerca dos 3 m de profundidade, interpretados como aterros (At). Trata-se de areia 

média e fina siltosa, com seixo miúdo disperso, de tonalidade castanho esbranquiçada, 

solta, em conformidade do ensaio NSPT=8 obtido a 1.5 m de profundidade. Inferiormente ao 

horizonte superior mais meteorizado estabelece-se até aos 5 m, maciço muito a 

mediamente alterado (W4-3) e muito fraturado (F4-5), com índice de recuperação entre 25 e 

100% e, portanto, com extensas passagens sem recuperação, e RQD entre 0 e 30%. Noutros 

locais investigados, estabelece-se maciço rochoso franco, medianamente a pouco alterado 

(W3 e W2) e medianamente a pouco fraturado (F3 a F3-2), por vezes com passagens muito 

fraturadas (F4), permitindo a obtenção de índices de recuperação simples superiores a 95% 

e RDQ entre 65 e 100%. 
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4.8.8 Património Geológico 

No que respeita ao Património Geológico associado à região, não foi possível obter 

informação que permita considerar qualquer geosítio importante a preservar, estudar e 

com interesse para a região. 

Investigados os diferentes registos bibliográficos existentes, incluindo o Geoportal do LNEG 

onde esta informação costuma encontrar-se devidamente catalogada e disponível para 

consulta, constata-se a inexistência de património geológico. 

Embora não tenha sido possível obter registo de qualquer património geológico que possa 

ser intersetado ou influenciado pela implantação do projeto, considera-se que durante o 

desenvolvimento da obra sejam acauteladas as medidas necessárias para o caso de ocorrer 

algum vestígio que possa suscitar interesse e, ocorrendo, deverá ser imediatamente 

participado ao LNEG e autoridades locais, por forma a avaliar o impacto que a obra possa 

causar.  

 

4.8.9 Recursos Geológicos 

A área de implantação do projeto não intercepta qualquer área sujeita a contrato de 

concessão de prospeção e pesquisa de recursos minerais. 

De acordo com a Notícia Explicativa da Carta Geológica 40-A (Évora), na escala 1:50 000, 

existiram na região minas de ferro, atualmente encerradas, bem como pedreiras de calcário 

e de granito, cujo estado de exploração atual se desconhece. Na envolvente próxima do 

projeto não foram identificadas quaisquer explorações ativas. 

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. 
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4.8.10 Terraplenagens 

4.8.10.1 Decapagem 

As condições litológicas e hidrodinâmicas que predominam na área investigada permitiram 

o estabelecimento de horizonte de solo orgânico com espessura variável, mais 

comummente compreendida entre 0.3 e 0.8 m, pontualmente ausente nas zonas 

localizadas de afloramento rochoso. Tratam-se de solos areno-siltosos e areno-silto-

argilosos de tonalidade acastanhada escura, com componente pedregosa dispersa. 

Nestas condições e para efeitos de medição devera ser considerado um valor medio de 0.5 

m nas operações de decapagem. 

Os solos resultantes da decapagem deverão ser armazenados em pargas, com vista à sua 

posterior reutilização no revestimento de taludes definitivos ou de zonas ajardinadas. 

 

4.8.10.2 Escavações 

• Escavabilidade 

Os critérios envolvidos na caracterização dos terrenos a escavar, visando em última análise 

a definição da metodologia de desmonte a implementar, decorreu da análise 

pormenorizada dos dispositivos geológico-geotécnicos ocorrentes na área em estudo e, 

sobretudo, dos resultados da prospeção mecânica e geofísica realizada. 

Na interpretação da escalabilidade dos terrenos a partir do seu comportamento sísmico, 

em termos de velocidade de propagação das ondas longitudinais (Vp), recorreu-se aos 

gráficos de desempenho da Caterpillar, usando-se como referência o equipamento ripper 

modelo D9R. 

Sobre o substrato eruptivo ocorrente obtiveram-se com inusitada frequência valores de Vp 

< 1500 ms-1, que traduzem zonas decompostas a muito alteradas do maciço granodiorítico, 

admitindo-se que possam ser desmontados por processos mecânicos. 

Horizontes sísmicos velozes e muito velozes com Vp > 2000 ms-1 e por vezes superiores a 

3000 ms-1 diagnosticam um maciço com carácter rochoso franco, não ripável, onde o 

recurso a técnicas de desmonte a fogo se afigura indispensável. 

Velocidades sísmicas intermedias, caracterizadas por valores de Vp entre 1500 e 2000 ms-1, 

estabelecem alguma flexibilidade nos métodos de desmonte a adotar. Nestas situações é 

de prever a necessidade de máquina do tipo ripper D9R (Caterpillar) ou equivalente, 

auxiliada nos núcleos rochosos mais resistentes por desmonte a fogo. 
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Refira-se que em ambientes granodioriticos e quartzodioritos meteorizados, as estruturas 

dos perfis de alteração apresentam contornos irregulares, por vezes dispares, com abruptas 

passagens laterais de rocha pouco alterada para saibro ou grandes blocos individualizados 

de rocha no seio dos mantos residuais. Nestas situações o comportamento das ondas 

sísmicas é profundamente modificado, podendo resultar no aumento das velocidades por 

intersecção de um bloco (bola) ou, inversamente, na sua diminuição sobre bolsada residual. 

Destas anomalias resultam frequentemente diferenças significativas entre a análise sísmica 

dos terrenos e o seu real comportamento geomecânico, o que sugere alguma cautela na 

respetiva apreciação aquando do confronto com a cota de escavação, devendo fazer-se o 

refinamento com base em elementos de prospeção direta. 

Pelo exposto, considera-se que superficialmente, numa profundidade variável até cerca de 

4,0 m, onde o maciço se encontra mais decomposto, seja possível o desmonte ser realizado 

com recurso a equipamentos mecânicos ligeiros. Este aspeto reflete-se na generalidade do 

empreendimento, incluindo acessibilidades. 

Inferiormente, com o ganho de competência do maciço rochoso, apresentando-se menos 

alterado e fraturado, deverá recorrer se a equipamentos mais pesados, do tipo ripper, para 

efetuar o desmonte. Deverá estar sempre presente a necessidade de recorrer a explosivos, 

quando a rocha se encontre mais sã. 

 

• Inclinação dos Taludes 

Os critérios envolvidos na caracterização dos terrenos a escavar, tendo em vista a definição 

das geometrias a adotar nos taludes, decorrem da analise criteriosa das cotas de trabalho 

(altura / profundidade das escavações), dos dispositivos geológicos (litologia, estrutura, 

hidrogeologia) e geomecânicos exibidos pelos terrenos a mobilizar pelas escavações, 

ponderados com base nos resultados da prospeção mecânica e nos trabalhos de 

reconhecimento, designadamente a observação do comportamento de escavações 

próximas e de encostas naturais. 

Os critérios para a inclinação dos taludes de escavação foram estabelecidos com base na 

prospeção sísmica e mecânica, com especial relevo para as sondagens com carotagem, que 

permitiram definir as condições genéricas de alteração e fracturação do maciço. 

Após preparação da superfície, por decapagem dos solos orgânicos vegetais que existem no 

local, terá lugar a escavação geral para implantação dos edifícios, parques de 

estacionamento e acessibilidades.  
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Deste modo, sobre o horizonte granodioritico mais alterado, em regra mais superficial 

(solos residuais com comportamento terroso, em geral muito compacto), identificado com 

as siglas W5, W4-5 e W4, e caracterizado por velocidades sísmicas inferiores a 1500 ms-1, 

recomenda-se a escavação em taludes com a geometria de 1(V)/1.5(H).  

Nas zonas de transição, entre os solos superficiais, solos residuais do maciço rochoso e o 

maciço rochoso medianamente alterado a alterado (W3-4 a W3), caracterizados por 

velocidades sísmicas entre 1500 e 2500 ms-1, sugerem geometria entre 1(V)/1.5(H) e 

1(V)/1(H).  

Para as zonas de escavação que intersectam o maciço com comportamento rochoso franco, 

identificadas pelas siglas W3, W3-2 e W2 e com fracturação espaçada (F3 a F2), 

caracterizadas genericamente por velocidades sísmicas superiores a 2500 ms-1, 

requerendo, portanto, técnicas de desmonte a fogo para a sua escavação, recomenda-se a 

utilização de taludes com 1.5(V)/1(H).  

Tendo em atenção esta implantação do empreendimento, a escavação para materialização 

das caves do edifício será efetuada generalizadamente por recurso a taludes provisórios de 

escavação. As inclinações dos taludes de escavação a adotar serão condicionadas pela 

profundidade da escavação a realizar, pelo grau de compacidade dos solos e graus de 

alteração do maciço rochoso e níveis freáticos existentes, de acordo com os resultados das 

prospeções mecânicas e geofísicas realizadas no terreno. Posteriormente, após execução 

da estrutura enterrada e execução das lajes que irão garantir o travamento das paredes de 

contenção periféricas, executadas por metodologia tradicional, as zonas em talude, no 

tardoz destas paredes, serão aterradas, com material granular, selecionado e devidamente 

compactado.  

Pese embora o pressuposto atrás definido, considera-se adequada a uniformização das 

pendentes em 1:1 (V:H), até às alturas máximas esperadas para a escavação, em cada 

configuração de talude admitida.  

Independentemente da sua geometria, os taludes deverão ser equipados com sistemas 

provisórios de drenagem superficial que providenciarão o desvio das águas de montante 

sobre as faces de corte, nomeadamente através da instalação de valas de crista e valas de 

banqueta a descarregar em locais onde não afetem o comportamento da plataforma de 

terraplenagem. Nas zonas de cabeceira das linhas de água intersectadas pelas escavações 

serão também instaladas caleiras de descida.  

Nas zonas em que os taludes provisórios de escavação tenham a necessidade de vencer 

cotas com desníveis superiores a 7 m, deverão ser executadas banquetas de transição com 

2,50m de largura e com inclinação transversal em torno dos 4% no sentido do maciço.  
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Em caso de períodos de chuva intensos e prolongados os taludes de escavação deverão ser 

protegidos, nas zonas que intercetam o maciço superficial e residual, ou seja, na zona 

terrosa do maciço, com mantas plásticas, com o intuito de evitar a erosão e eventual 

colapso dos mesmos.  

Nas zonas de escavação em maciço rochoso, de modo a garantir a segurança dos trabalhos 

e trabalhadores, deverão ser instalados, sempre que considerado necessário dispositivos de 

contenção de taludes, como por exemplo rede dupla/tripla torção em aço galvanizado, 

pregada ao maciço e/ou betão projetado, pregado, sendo esta necessidade alvo de uma 

avaliação especifica e casuística dos taludes. 

Tendo em atenção aos níveis freáticos e produtividade expectável para os aquíferos, deverá 

ser garantida, durante a fase de escavação e execução da estrutura enterrada, a drenagem 

das plataformas de escavação, por recurso a bombagem para fora da área de influência da 

escavação. 

No que respeita às infraestruturas rodoviárias, nomeadamente: 

• Eixo 1 – Eixo periférico, desde a entrada a partir da via nascente, até à saída para a 

mesma via nascente, com uma extensão de cerca de 885 m; 

• Eixo 2 – Eixo paralelo à via nascente, que parte do Eixo 1, passa em frente à entrada 

principal do Hospital, e termina novamente no Eixo 1, com uma extensão de cerca 

de 412 m; 

• Eixo 3 – Eixo paralelo à via nascente, que parte da intersecção do Eixo 1 com o Eixo 

2, contornando todo o parque de estacionamento nascente, terminando 

novamente no Eixo 2, junto à entrada do parque de estacionamento central, com 

uma extensão de cerca de 459 m; 

• Eixo 4 – Eixo de acesso à Urgência, que arranca no Eixo 1, entre a zona ajardinada e 

o edifício, dobrando para norte, passando entre a zona do heliporto e o parque de 

estacionamento norte, terminando novamente no Eixo 1, com uma extensão de 

cerca de 203m; 

• Eixo 5 – Eixo de acesso à Medicina Física e de Reabilitação, que arranca e termina 

no Eixo 1, com uma extensão de cerca de 99m; 

• Eixo 6 – Eixo de acesso à Hemodiálise, com início no Eixo 2 e final na zona de 

estacionamento, com uma extensão de cerca de 37m;  

• Eixo 7 – Eixo de acesso à Entrada Principal, que arranca e termina no Eixo 2, com 

uma extensão de cerca de 143m; 
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• Eixo 8 – Eixo de acesso à Entrada de Serviços e Abastecimento e Cais de Descarga, 

com início num arruamento existente, a norte, e terminando no Piso -2 do edifício, 

com uma extensão de cerca de 220m;  

• Eixo 9 – Eixo de acesso à Morgue e Medicina Legal, com início no Eixo 8, 

atravessando o Eixo 1 de forma desnivelada, com uma extensão de cerca de 42m; 

• Eixo 10 – Eixo de cálculo, na proximidade da urgência, com início no Eixo 1 e final 

no Eixo 4, e extensão de cerca de 38m.  

Verifica-se que os traçados se realizam, na sua maioria, em perfil de escavação, com alturas 

variáveis entre 1.0 e 8.0 m, sendo que a altura máxima mais relevante ocorre no Eixo 8 (8.0 

m) e no Eixo 9 (6.0 m), conforme se observa no quadro seguinte. 

 

Quadro 4.45 – Resumo das alturas das escavações e extensão dos eixos rodoviários principais 

Eixo Km 
Altura máxima de Escavação 

(m) 

Eixo 1 
0+000 – 0+340 3.00 

0+560 – 0+670 2.00 

Eixo 2 0+000 – 0+412 2.50 

Eixo 3 0+000 – 0+459 3.50 

Eixo 4 
0+040 – 0+115 2.00 

0+103 – 0+203 1.50 

Eixo 5 0+000 – 0+099 1.50 

Eixo 6 0+000 – 0+037 1.00 

Eixo 7 
0+000 – 0+075 2.00 

0+125 – 0+143 1.50 

Eixo 8 0+000 – 0+220 8.00 

Eixo 9 0+000 – 0+042 6.00 

Eixo 10 0+015 – 0+038 1.50 

 

Atendendo à altura observada dos taludes, considera-se que as escavações ocorrem, 

essencialmente, em terrenos superficiais, descomprimidos, onde deverão prevalecer 

inclinações da ordem de 1(V)/1.5(H). Em escavações de maior altura, como ocorre nos Eixos 

8 e 9, é expectável que seja intersetado um maciço rochoso mais competente, pelo que as 
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inclinações a adotar poder ser mais gravosas, da ordem de 1(V)/1(H) ou 1.5(V)/1(H), quanto 

mais são o maciço se encontrar. 

Nos taludes com maiores cotas de trabalho superiores a 7 m, devera prever-se a construção 

de banquetas de transição com 3 m de largura e com inclinação transversal em torno dos 

4% no sentido do maciço. Pretende-se deste modo eliminar a instalação de percursos de 

percolação extensos, geralmente coincidentes com as linhas de maior declive, detentores 

de poder erosivo assinalável e frequentemente desencandadores de fenómenos de 

instabilidade e/ou ravinamento. 

O posicionamento recomendado para a colocação das banquetas de transição reveste-se 

de caracter orientador, sendo suscetível de adaptação e refinamento em função da 

geometria dos cortes e das condições geotécnicas (alteração e compartimentação) do 

maciço interessado. 

Deverá, igualmente, equacionar-se o revestimento dos taludes com terra vegetal resultante 

da decapagem, associada a hidrossementeira, garantindo assim a estabilidade dos taludes e 

impedindo o ravinamento dos solos mais friáveis quando afetados pelas águas das chuvas. 

Todos os taludes, independentemente da sua geometria, deverão ser equipados com 

sistemas de drenagem superficial que providenciem o desvio das águas de montante sobre 

as faces de corte, nomeadamente através da instalação de valas de crista e valas de 

banqueta a descarregar em locais onde não afetem o comportamento da plataforma de 

terraplenagem. 

Deverá igualmente prever-se a instalação de caleiras de descida nas zonas de cabeceira das 

linhas de água intersectadas pelas escavações. 

Ao nível dos taludes poderão vir a detetar-se fenómenos de exsurgências envolvendo 

materiais de permeabilidade contrastante ou estruturas de percolação preferencial 

(fraturas, filões, e zonas de transição das diferentes unidades em regra associadas a elevada 

deformação tectónica). A deteção destes fenómenos em fase de obra devera motivar a 

instalação de sistemas provisórios de drenagem interna dos taludes, nomeadamente com 

recurso a esporões e/ou mascaras drenantes, em material granular de grande 

dimensão/enrocamento.  

Em zonas rochosas muito produtivas poderá revelar-se necessário a execução de furos 

drenantes sub-horizontais munidos de geodreno. A quantidade e localização destes 

dispositivos de drenagem interna dos taludes, devera decorrer da observação detalhada e, 

sobretudo, experiente, da superfície dos cortes apos desmonte. 
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4.8.11 Aterros 

A construção de aterros não parece revestir-se de aspetos particularmente condicionantes 

do posto de vista geotécnico, dado que as formações ocorrentes ao longo da área 

investigada possuem características de deformabilidade e resistência adequadas à 

fundação dos aterros. Recomenda-se unicamente a remoção do horizonte superficial de 

solos orgânicos. 

O eventual aparecimento de formações de génese coluvionar deve igualmente ser objeto 

de remoção dos solos impróprios, dado que, por via da regra, se caracterizam por 

acentuada descompressão e fraca resistência, associando quase sistematicamente níveis de 

água sub-superficiais. Após a sua remoção deverá proceder-se ao respetivo preenchimento 

com materiais granulares insensíveis à água com características drenantes 

(preferencialmente com materiais pétreos resistentes), até um cota cerca de 0.50 m acima 

da cota original do terreno. Com esta finalidade poderão ser utilizados os materiais 

grosseiros mais resistentes provenientes da escavação em linha, que obrigarão, no entanto, 

à graduação granulométrica na finalização da camada e/ou à colocação de geotêxtil, de 

modo a evitar a perda de funcionalidade (permeabilidade) por contaminação de finos a 

partir das camadas superiores. 

Nas situações em que o nível freático se venha a posicionar próximo (ou acima) da 

fundação do aterro, devera ser considerada a inclusão dispositivo drenante do tipo 

≪colchão drenante≫ na base do aterro, constituído por uma camada de materiais pétreos 

envoltos em geotêxtil de separação e filtragem, com pelo menos de 0.15 m de espessura. 

Nestas situações ou na mobilização direta do substrato eruptivo, a estabilidade dos aterros 

decorre essencialmente das características dos materiais a disponibilizar pelas escavações, 

das cotas de trabalho e da inclinação adotada. Assim, para aterros a realizar nos eixos 

rodoviários, com alturas médias da ordem de 1.0 m (quadro seguinte), constituídos por 

solos residuais granodioríticos resultantes das escavações locais, recomenda-se a adoção 

de inclinações de taludes com V/H=1/1.5. A utilização de misturas de solo/enrocamento 

deverá permitir inclinações um pouco superiores, de V/H=1/1. 

Tendo em vista uma proteção dos taludes eficiente aos ravinamentos provocados pela 

ocorrência de águas da chuva, recomenda-se o seu revestimento com terra vegetal 

resultante da decapagem, associada a hidrossementeira. 
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Quadro 4.46 – Resumo das alturas dos aterros e extensão dos eixos rodoviários principais 

Eixo Km 
Altura máxima de 

Aterro (m) 

Eixo 1 
0+340 – 0+560 1.50 

0+670 – 0+885 1.50 

Eixo 4 
0+000 – 0+040 1.00 

0+115 – 0+130 0.50 

Eixo 7 0+075 – 0+125 1.00 

Eixo 10 0+000 – 0+015 1.00 

 

No que respeita aos materiais a utilizar nos aterros, importa referir que das formações 

granodioríticas presentes na área investigada, resulta uma monotonia litológica que se 

reflete positivamente na quantidade e qualidade dos materiais a disponibilizar pelas 

escavações. 

A adequabilidade para construção de aterros e sub-bases sugerida pela natureza 

granodiorítica dos solos, é confirmada pelos ensaios laboratoriais efetuados sobre amostras 

remexidas colhidas aquando da execução dos trados de reconhecimento. De facto, as 

amostras ensaiadas correspondem a solos dos grupos A-1-a(0), A-1-b(0), A-2-4(0) e A-2-6(0) 

da classificação AASTHO e das subclasses B3 , B4 e B5 da classificação GTR, que não impõe 

significativas limitações à sua aplicação, merecendo apenas ênfase eventuais situações de 

teor em água elevado. 

É expectável que em largos trechos de escavação em domínio ígneo se venham a obter 

materiais do tipo solo-enrocamento e enrocamento, cuja amostragem resultante dos 

trados - com âmbito de investigação limitado aos níveis mais superficiais e em regra mais 

degradados dos maciços -, não consegue abranger, mas que as sondagens ilustram de 

forma definitiva. 

Estes materiais podem ser aplicados quer nos aterros rodoviários quer nos aterros de 

encosto das fundações do edificado. 

 

4.8.12 Fundação do Pavimento 

As características dos materiais ocorrentes na área investigada resultam genericamente na 

disponibilidade de plataformas de boa qualidade, penalizada, porém pela abundância de 
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água que poderá motivar a execução de camada drenante em zonas mais produtivas do 

ponto de vista hidrogeológico. 

A caracterização laboratorial efetuada e a experiência acumulada na utilização destes 

materiais, leva a considerar, para efeitos de dimensionamento do pavimento, a adoção de 

CBR95% de projeto de 10%, não se prevendo a necessidade de leito de pavimento em 

materiais melhorados. 

Nas zonas em escavação o leito de pavimento deverá envolver a escarificação e 

recompactação dos materiais ocorrentes numa espessura final de 0.30 m. Nos trechos em 

que os materiais expostos exibam comportamento rochoso, será necessário prever a 

aplicação de camada de regularização com 0.15 m espessura. 

Nas zonas em aterro, a fundação do pavimento é constituída pela camada de leito de 

pavimento e pela parte superior do aterro (PSA) onde a primeira apoia diretamente. Os 

materiais para constituição da fundação do pavimento deverão resultar da reutilização dos 

saibros obtidos das escavações, utilizando-se aqueles com melhores características, do 

grupo A-1-a(0) ou A-1-b(0), para aplicação ao nível do leito de pavimento numa espessura 

final de 0.30 m. 

 

4.8.13 Condições de Fundação dos Edifícios 

Os resultados da campanha de prospeção efetuada, convenientemente enquadrados pela 

informação coligida pelos trabalhos de reconhecimento, permitiram simular o 

comportamento geotécnico do dispositivo geológico ocorrente na área prevista para 

construção do empreendimento, e deste modo avaliar as respetivas condições de 

fundação. 

As condições geotécnicas referenciadas não revelam descompressão significativa do topo 

do maciço granodiorítico, tendo-se praticado de forma quase exclusiva, valores de NSPT>50 

a partir de 1.5 m de profundidade, permitindo considerar a prática de fundações diretas 

com tensões moderadas, em torno de 500 kPa, àquele nível. 

Faz exceção a zona de influência da sondagem S8, onde a descompressão assinalada pelos 

valores de NSPT de 38 e 27 obtidos respetivamente a 1.5 e 3 m de profundidade, sugere a 

limitação da tensão de contacto a 300 kPa àqueles níveis. Na sondagem SC9 foi 

interpretada espessura de 3 m de aterro, aparecendo os terrenos muito compactos a partir 

dos 3 m de profundidade. 
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Não obstante estas indicações, os locais de implantação dos órgãos de fundação deverão 

ser objeto, em obra, de uma inspeção criteriosa e experiente, com o intuito de indagar a 

ocorrência de aterros e/ou de singularidades geotécnicas não referenciadas na prospeção, 

por forma a garantir a mobilização inequívoca de terrenos com características compatíveis 

com o carregamento previsto. 

A adoção de orientações diversas, nomeadamente em relação à profundidade de fundação 

referida, pode resultar numa variação dos parâmetros representativos, uma vez que se 

trata sobretudo de parâmetros representativos dos materiais diretamente solicitados. 

Face a elevada produtividade hidrogeológica do maciço a cotas próximas da superfície, a 

realização de escavações para assento dos órgãos de fundação e pisos enterrados, devera 

obrigar a trabalhos de rebaixamento dos níveis freáticos mediante a utilização de 

dispositivo de bombagem robusto. 

 

 

4.9 PAISAGEM 

4.9.1 Fisiografia 

4.9.1.1 Metodologia 

A análise fisiográfica prende-se com o estudo dos valores e linhas fundamentais do relevo 

permitindo, assim, a interpretação do modelado do terreno e a compreensão da dinâmica 

dos processos físicos e biológicos associados ao mesmo, de modo a caracterizar a estrutura 

morfológica da paisagem do território em estudo. 

Em termos metodológicos, a análise deste descritor baseou-se sobretudo na interpretação 

dos desenhos de Condicionantes, Reserva Ecológica Nacional, Estrutura Ecológica Municipal 

e no Registo Fotográfico da Envolvente, apresentados nos DESENHOS N.º 07, N.º 08, N.º 09 e 

N.º 13, incluídos no VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS. 

 

4.9.1.2 Caraterização Geral 

De uma forma generalizada, a Área de Estudo insere-se numa orografia, suavemente 

ondulada, estando incluída na grande bacia hidrográfica do rio Sado. Identifica-se no 

terreno a linha de escoamento natural que constitui um afluente da Ribeira dos Salgados, 
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que por sua vez se desenvolve até à ribeira da Viscossa (que correm no sentido 

nordeste/sudoeste), e em seguida desagua na ribeira das Alcáçovas, afluente do Sado, que 

com ele se encontra, junto a Alcácer do Sal. 

A altimetria da área em estudo varia apenas entre os 243 e os 265 metros, neste contexto 

de suave ondulação do relevo nesta paisagem. 

Em termos fisiográficos, constituem os elementos mais representativos, a charca na 

propriedade envolvente denominada “Joaquim José dos Santos Prates – Criador de 

Limousine – Quinta da Fonte Santa”, e as linhas de escoamento natural existentes no 

terreno, representadas na Carta Militar (sem designação). 

 

Figura 4.94 – Fisiografia na área em estudo 
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(s/ escala) 

Figura 4.95 – Fisiografia na área em estudo  
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4.9.2 Paisagem 

4.9.2.1 Metodologia 

O caráter paisagístico de uma dada zona pode ser definido como o resultado de um 

conjunto de interações entre a topografia, o clima, os solos resultantes, os habitats naturais 

e a influência da ocupação do solo e uso humano dessa zona. A análise e apreciação do 

caráter paisagístico são tarefas com uma componente estrutural e funcional, mais objetiva 

e relacionada com a análise de fatores físicos evidentes, e uma componente cénica, de 

âmbito mais alargado e subjetivo, considerando as sensações transmitidas pelas 

características qualitativas da paisagem, que variam consoante o observador e que focam 

aspetos mais relativos à estética da paisagem. 

A metodologia proposta assenta em bases bibliográficas, bem como na experiência da 

equipa em analisar os impactes na paisagem e decorrentes da construção de 

empreendimentos turísticos, incluindo a descrição detalhada dos trabalhos a desenvolver. 

Esta metodologia inclui também, com a devida ponderação da sua relevância e 

aplicabilidade ao caso em estudo, as considerações constantes na legislação relativas a 

análise da Paisagem e à elaboração de EIA, nomeadamente: as premissas estipuladas na 

“Convenção Europeia da Paisagem” (de acordo com o Decreto-Lei nº 4/2005, de 14 de 

Fevereiro) e decorrentes dos estudos complementares, para análise desse fator; as normas 

legais para elaboração de EIA constantes no Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 

dezembro e na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

Deste modo, a apreciação da Paisagem da zona afeta ao projeto partiu da publicação 

“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” 

(da Universidade de Évora13), a partir da qual foi identificada uma Unidade de Paisagem na 

Área de Estudo, que se encontra representada na figura seguinte. 

 
13 AAVV (2002) Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental. Universidade de 

Évora, Departamento de Planeamento Biofísico e Paisagístico. 
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Figura 4.96 – Unidade de Paisagem n.º 104 – Campos Abertos de Évora (s/ escala) 

 -   Hospital Central do Alentejo 

Fonte: AAVV (2002) Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental. Universidade de Évora, 

Departamento de Planeamento Biofísico e Paisagístico 
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As Unidades de Paisagem (UP) são “áreas com características relativamente homogéneas, 

com um padrão específico que se repete no seu interior e que as diferencia das suas 

envolventes” (DGOTDU, 2004). A delimitação destas UP pode depender da “morfologia ou 

da natureza geológica, do uso do solo, da proximidade ao oceano, ou da combinação 

equilibrada de vários fatores.  

Uma unidade de paisagem tem também uma certa coerência interna e um carácter próprio, 

identificável no interior e do exterior” (idem), o que implica que cada UP terá uma resposta 

própria – e distinta – a uma alteração ou à introdução de novos elementos. 

A caracterização local da paisagem, apesar da diferente escala de abordagem entre o 

presente EIA e o Estudo da Universidade de Évora antes referido, permite confirmar, então, 

as três unidades de paisagem já identificadas na publicação consultada, justificando-se 

apenas a sua divisão em subunidades de paisagem.  

De facto, no que se refere a uma apreciação mais detalhada da Área de Estudo, as Unidades 

em causa foram comparadas com a leitura dos mapas relativos à Paisagem e a Áreas 

Protegidas, constantes do site do Atlas do Ambiente14, com os relativos a Áreas 

Classificadas, constantes do site do Instituto de Conservação da Natureza15, e com a 

informação constante do PDM do Concelho de Évora e percebida pela cartografia geral da 

Área de Estudo (à escala 1:25.000). 

A análise cénica da Paisagem, conforme o nome indica, constitui um instrumento de apoio 

para a apreciação cénica da paisagem, a qual inclui não só a avaliação objetiva do 

cruzamento entre as características fisiográficas e de ocupação do solo, mas também a sua 

análise face a aspetos mais subjetivos, permitindo avaliar melhor o efeito de uma paisagem 

com determinadas características físicas sobre a atribuição de dado valor de qualidade e a 

consideração da sua capacidade de absorção visual e de sensibilidade global, itens que 

particularizam o valor das várias Unidades identificadas, no âmbito do Estudo em causa e 

que contribuem para determinar o significado dos impactes que a implantação do Hospital 

Central do Alentejo poderá ocasionar na paisagem. 

Dado o carácter subjetivo dessa avaliação, com a introdução na legislação portuguesa, da 

consideração da Convenção Europeia de Paisagem, tem-se vindo a atender cada vez mais 

ao efeito da paisagem sobre as populações locais, como forma de compreender melhor os 

aspetos que essa mesma população valoriza ou penaliza, na perceção da Paisagem. No 

entanto, considera-se que a organização de inquéritos dirigidos à população e de mesas-

 
14 http://sniamb.apambiente.pt  

15 http://www.icnf.pt 
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redondas com stake-holders locais ultrapassa o âmbito do presente estudo, pois nesses 

estudos complementares a abordagem da paisagem é feita de forma holística, de modo a 

incluir parâmetros e fatores de apreciação que, no âmbito de um EIA, são apreciados de 

forma específica por descritores que não a Paisagem, cabendo à análise da paisagem uma 

abordagem mais específica sobre a sua estrutura global e as relações visuais existentes.  

É ainda ponto assente que por mais que se queira retirar o caráter subjetivo duma 

apreciação qualitativa, essa operação é extremamente difícil pelas inúmeras variáveis que 

se podem associar aos vários observadores. A maior ou menor valoração de dado 

parâmetro de análise da paisagem depende, não só de questões pragmáticas como a idade, 

o sexo, a cultura, a zona de residência, mas também de outras como a saúde, o estado de 

espírito no momento, as próprias condições meteorológicas, etc. Além disso, é preciso ter 

em conta que a paisagem é um fator que engloba tantos outros, não sendo a sua 

apreciação possível mediante uma simples soma de valores, mas devendo esses mesmos 

valores ser utilizados de forma adequada a cada caso. 

Nos subcapítulos seguintes, apresenta-se um detalhe da metodologia adotada para os 

desenhos de análise cénica. 

 

4.9.2.2 Estrutura da Paisagem 

À escala do território nacional, a área de implantação do projeto insere-se na Unidade de 

Paisagem: 104 - “Campos Abertos de Évora”. A área de estudo, por sua vez, insere-se 

integralmente no Concelho de Évora, distrito de Évora. 

 

4.9.2.3 Caracterização Local da UP 104 - “Campos Abertos de Évora” 

A 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 
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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. 

 

 

Figuras 4.97 e 4.98 – Paisagem aplanada na região estudo, com arvoredo disperso e Núcleo de arvoredo 

de maior verticalidade, junto ao Caminho Municipal 1085 

 

A ocupação urbana encontra-se bem delimitada e concentrada em núcleos consolidados, 

como é característico desta região.  

Fora dos núcleos urbanos surgem apenas os montes agrícolas e assentos de lavoura com 

edificações, mas muito dispersos e bem integrados na paisagem.  

Os “montes”, alguns de grandes dimensões e normalmente localizados em situações 

dominantes, salientam-se de forma clara na paisagem, pelo contraste com a planura 

(volumes de cor branca) e pela diversidade de tipologias resultante da combinação dos 

diversos elementos construídos de apoio à exploração agrícola; uma parte destes montes 

encontram-se degradados ou mesmo abandonados, enquanto que outros têm vindo a ser 

recuperados para outras funcionalidades”.  
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Figura 4.99 – Pastagens com criação de gado bovino 

 

 

Figura 4.100 – Oliveiras dispersas na área em estudo 

 

A área em estudo está incluída na grande bacia hidrográfica do rio Sado. Identifica-se no 

terreno a linha de escoamento natural que constitui um afluente da Ribeira dos Salgados, 

que por sua vez se desenvolve até à ribeira da Viscossa (que correm no sentido 
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nordeste/sudoeste), e em seguida desagua na ribeira das Alcáçovas, afluente do Sado, que 

com ele se encontra, junto a Alcácer do Sal. 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 arbóreo-arbustiva que 

constituirão uma galeria ripícola com uma importante função de equilíbrio ecológico e de 

defesa e preservação dos solos. 

A altimetria da área em estudo varia apenas entre os 243 e os 265 metros, neste contexto 

de suave ondulação do relevo nesta paisagem. 

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. 

 

 

Figuras 4.101 e 4.102 – Intrusões visuais: exposição de veículos e equipamentos junto à EN114 e 

Superfície comercial em grande destaque na paisagem, junto à EN 114 
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Algumas superfícies que acolhem veículos e materiais em exposição e venda e a unidade 

comercial do Pingo Doce, construída uns metros acima daquela estrada, em posição 

destacada, constituem elementos dissonantes no contexto da paisagem alentejana que 

aqui encontramos. 

Os conceitos de fragilidade visual e capacidade de absorção visual da paisagem estão 

fortemente relacionados. A fragilidade visual é um atributo subjetivo da paisagem, que tem 

em conta as suas características estruturais (morfologia do relevo, declives, linhas de água) 

e os elementos que a compõem, naturais (como a vegetação, os afloramentos) ou 

construídos (áreas urbanas, industriais, agrícolas, infraestruturas rodo-ferroviárias, etc.). A 

capacidade de absorção visual é definida como a maior ou menor facilidade que a paisagem 

tem de admitir alterações ou intrusões no seu seio sem agravar a sua qualidade visual. 

Assim, a baixa fragilidade visual da paisagem traduz uma realidade em que esta possui uma 

elevada capacidade de absorver alterações ou novas intrusões. Por outro lado, a elevada 

fragilidade visual, pressupõe uma fraca capacidade da paisagem sofrer modificações 

estruturais ou intrusões visuais. A capacidade de absorção visual da paisagem está assim 

relacionada com o conceito anterior, sendo maior quanto menor for a fragilidade visual e 

vice-versa.  

A qualidade visual é da mesma forma um atributo subjetivo da paisagem, tendo em conta 

os elementos que a compõem, como o ritmo orográfico, a vegetação, os elementos 

construídos, o grau de humanização, os valores cénicos, as intrusões, considerando 

também a diversidade, a ordem, o contraste, a cor, a textura, a acessibilidade visual e a 

harmonia. É definida como baixa, média ou elevada, consoante a conjugação dos seus 

atributos cénicos se traduz em valores de graduação variável, visualmente reconhecidos 

como mais ou menos significativos.  

A sensibilidade da paisagem é função da sua qualidade visual e da sua capacidade de 

absorção ou fragilidade visual. É possível definir áreas de elevada sensibilidade paisagística 

conjugando as que possuem, simultaneamente, média a elevada qualidade visual e 

reduzida capacidade de absorção visual. A sensibilidade visual é baixa quando a qualidade 

visual é baixa ou média e a capacidade de absorção visual é elevada. O quadro seguinte 

traduz precisamente a valorização da sensibilidade visual a partir dos atributos de 

qualidade e capacidade de absorção visual da paisagem. 
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Quadro 4.47 - Sensibilidade visual da paisagem 

Qualidade visual da paisagem 
Capacidade de absorção visual da paisagem 

REDUZIDA MÉDIA ELEVADA 

BAIXA Sensibilidade média Sensibilidade baixa Sensibilidade baixa 

MÉDIA Sensibilidade elevada Sensibilidade média Sensibilidade baixa 

ELEVADA Sensibilidade elevada Sensibilidade elevada Sensibilidade média 

 

Tendo em conta a descrição global da paisagem desta região, pode afirmar-se que a área 

em estudo possui média a elevada qualidade visual. A fragilidade visual é média, o que 

pressupõe uma capacidade de absorção visual da paisagem também média. Assim, conclui-

se que a sensibilidade visual nesta região em estudo é média, ou seja, não é elevada nem é 

reduzida. 

 

 

4.10 PATRIMÓNIO  

4.10.1 Introdução 

O presente capítulo tem como objetivo proceder à caracterização da área de intervenção 

em termos geográficos, paisagísticos, históricos e arqueológicos, e a sua integração num 

contexto mais abrangente, neste caso, a delimitação da freguesia onde se insere, de forma 

a assegurar a salvaguarda de todos os vestígios de interesse patrimonial identificados. 

Neste âmbito foram analisadas as áreas de implantação direta e indireta do projeto. 

Os trabalhos realizados dão cumprimento à legislação em vigor, para execução de trabalhos 

arqueológicos: Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro (Lei do Património Cultural); Resolução 

da Assembleia da República n.º 71/97 que aprova, para ratificação, a Convenção Europeia 

para a Proteção do Património Arqueológico através da conservação pelo registo, aberta à 

assinatura em La Valleta, Malta, em 16 de Junho de 1992; Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 

de Novembro (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos); Circular de 10 de Setembro de 

2004 sobre os “Termos de Referência para o Descritor do Património Arqueológico em 

Estudos de Impacte Ambiental”; Circular de 24 de Maio de 2011 do IGESPAR, IP que 

estabelece as regras de preenchimento das fichas de sítio/trabalho arqueológico; e Circular 

de 01 de Setembro de 2010 do IGESPAR, IP, que faz uma revisão da circular de 5 de Janeiro 

de 2007 e que estabelece as regras da documentação fotográfica a constar nos relatórios 
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de trabalhos arqueológicos; Circular de 27 de Dezembro de 2011, sobre documentação 

digital; Resolução da Assembleia da República nº 51/2006, de 18 de julho e publicada pelo 

aviso 6/2012 de 26 de Março, Decreto-Lei nº 164/97, de 27 de Junho e a Lei nº 107/2001, 

de 8 de Setembro. 

 

4.10.2 Metodologia 

Neste capítulo apresenta-se a Metodologia utilizada para Estudo de Situação de Referência 

ao nível do Descritor do Património que teve como diretiva a Circular do extinto Instituto 

Português de Arqueologia (IPA), de 10 de setembro de 2004 sobre os “Termos de 

Referência para o Descritor do Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”. 

A área onde será implementado o projeto em causa foi alvo de uma análise por forma a 

obter um conhecimento mais aprofundado do espaço no que respeita à sua antropização 

ao longo dos tempos, englobando as valências arqueológica, patrimonial, arquitetónica e 

etnográfica.  

Foram considerados como Elementos Patrimoniais relevantes, materiais, estruturas e sítios, 

agrupando-os da seguinte forma: 

• Elementos abrangidos por figuras de proteção, Imóveis Classificados ou outros 

Monumentos e sítios incluídos nas cartas de condicionantes do PDM (Plano Diretor 

Municipal). No caso de Monumentos Nacionais existe segundo a Lei nº. 107/2001, 

de 8 de setembro uma zona de proteção de 50 m e uma zona especial de proteção 

de 50 m (ZEP), onde estão impedidas construções e alterações de topografia, os 

alinhamentos e as cérceas e em geral a distribuição de volumes e coberturas ou 

revestimento exterior dos edifícios; 

• Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico que, não estando 

abrangidos no item anterior, constem de trabalhos científicos ou de inventários 

patrimoniais; 

• Elementos caracterizadores e tipificantes de uma efetiva humanização do território, 

da sua estruturação, organização e exploração em moldes tradicionais. 

Foi também estabelecido um critério de definição das ocorrências consideradas como 

integráveis: 

• Vestígios arqueológicos per si (quer achados isolados, quer áreas de concentração 

de materiais e/ou estruturas);  
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• Vestígios de vias viária e caminhos antigos;  

• vestígios de mineração, pedreiras e extração de outras matérias-primas;  

• Estruturas hidráulicas e industriais;  

• Estruturas defensivas e de limitação de propriedade;  

• Estruturas de apoio a atividades agro-pastoris; 

• Estruturas funerárias e/ou religiosas. 

No presente Estudo, estes dados são denominados, de forma genérica, como Ocorrências 

Patrimoniais, doravante designadas também de OP. 

A natureza do património foi assim dividida em três categorias distintas: Património 

arqueológico, Património arquitetónico, Património etnográfico.  

Porém, esta atribuição não se apresenta como linear. O limiar conceptual entre o que é 

integrável em qualquer uma das vertentes não é claro e não são categorias estanques. Uma 

mesma ocorrência pode enquadrar-se em duas ou mesmo nas três. No quadro de 

referenciação de ocorrências, é escolhido salientar aquela em que cada registo adquire 

particular destaque, ponderando toda a subjetividade implícita na escolha. 

Foram tomados em atenção dois tipos de impacte que poderão ocorrer: Impacte direto 

negativo, quando o Elemento Patrimonial sofresse destruição; Impacte indireto negativo, 

quando a Ocorrência Patrimonial pudesse ser afetada visualmente, pela passagem de 

maquinaria e pessoal afetos à obra ou devido ao revolvimento de solos na sua proximidade. 

Os materiais arqueológicos que pudessem vir a ser recolhidos seriam devidamente tratados 

(lavagem, marcação) e inventariados, sendo os mais significativos desenhados e 

fotografados. Após a conclusão dos trabalhos seriam acondicionados em contentor 

padronizado e entregues na extensão correspondente da DGPC (Direção Geral do 

Património Cultural). 

 

4.10.3 Etapas 

A Caracterização de Referência do Património Cultural foi elaborada com base nas 

seguintes etapas de trabalho: 

1. Recolha de elementos em fontes documentais, realizada antes do trabalho de 

campo e que permitissem reconhecer as Ocorrências Patrimoniais pré-existentes 

na área afeta ao projeto; 
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2. Para além da pesquisa bibliográfica foi necessário proceder a prospeções 

sistemáticas, que permitissem uma melhor avaliação do potencial arqueológico da 

área do projeto e de toda a envolvente; 

3. Sistematização e registo sob a forma de inventário. 

 

4.10.3.1 Pesquisa Bibliográfica e Documental 

A realização da pesquisa bibliográfica e documental baseou-se num conjunto variado de 

fontes de informação, sendo a sua área de Estudo estendida até um mínimo 2 km para 

além dos limites externos da área do projeto, de modo a proceder à contextualização e 

caracterização da ocupação humana do território de incidência direta e indireta ao projeto 

e da sua envolvente e obter uma leitura integrada das Ocorrências Patrimoniais existentes, 

permitindo, assim definir melhor a magnitude dos impactes: 

• Foi assim consultada bibliografia específica, documentação, Cartas Arqueológicas, 

inventários de Património Arqueológico e Arquitetónico e PDM (incluindo Planos de 

Pormenor Municipais);  

• Consultadas as seguintes bases de dados:  

o http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios - Portal do Arqueólogo: 

Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, doravante 

designada Endovélico)1 da responsabilidade da Direcção Geral do 

Património Cultural (DGPC) 

o http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-

imovel/pesquisa-do-patrimonio/ 

www.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.htm - 

Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC da 

responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC) 

o http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx - SIPA, 

Sistema de Informação para o Património Arquitetónico3 da 

responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC) 

o http://viasromanas.pt/ - Vias Romanas em Portugal: Itinerários da autoria 

de Pedro Soutinho 
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• Contactados investigadores com publicações ou projetos de investigação sobre a 

área em Estudo; 

• Paralelamente, foi realizada uma análise toponímica e fisiográfica da cartografia 

nos suportes cartográficos disponíveis para a zona em Estudo, nomeadamente a 

Carta Militar de Portugal na escala 1: 25 000 (IGeoE), com o intuito de detetar 

indícios toponímicos e designações com interesse que pudessem reportar a 

existência de elementos de interesse patrimonial.  Frequentemente, através do 

levantamento toponímico, é possível identificar designações com interesse, que 

reportam a existência de elementos construídos de fundação antiga, designações 

que sugerem tradições lendárias locais ou topónimos associados à utilização 

humana de determinados espaços em moldes tradicionais. Desta forma, são 

apresentados os testemunhos que permitem ponderar o potencial científico e o 

valor patrimonial da área de incidência do projeto e da sua envolvente. 

Todos os dados recolhidos foram posteriormente relocalizados no terreno, tendo em 

atenção dois tipos diferentes de realidades: sítios arqueológicos identificados através da 

existência de vestígios materiais (registados na bibliografia e bases de dados); e sítios de 

potencial arqueológico, identificados através de dados e interpretações bem justificadas 

(toponímia, indícios fisiográficos, etc.) sobre a possível existência de sítios não evidenciados 

fisicamente. 

 

4.10.3.2 Prospeção sistemática 

O trabalho de campo consistiu numa batida sistemática do terreno quer na área de 

incidência direta, como indireta, apoiada por cartografia em formato papel, e na 

georeferenciação com GPS, sempre que a topografia do terreno assim o permitiu, num 

perímetro de 400 m de largura centrado no projeto. Foram igualmente introduzidas as 

coordenadas das estruturas e sítios conhecidos previamente, para proceder à verificação e 

possível correção de todas as localizações facultadas na fase anterior. Neste trabalho foram 

utilizadas as Cartas Militares de Portugal à escala 1: 25 000 folha n.º 460 (IGeoE) e a carta 

com a implantação da área a ser afetada pelo projeto com implantação da obra. 

Prospetou-se de forma sistemática, progredindo de forma ziguezagueante e paralela com 

malha apertada.  

Os materiais arqueológicos que eventualmente viessem a ser identificados no decurso do 

trabalho de campo seriam recolhidos e georreferenciados os limites externos das manchas 
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de dispersão de materiais arqueológicos, com vista a uma melhor inserção na planta de 

projeto e consequente avaliação de impacte. 

Contudo, procurou-se também proceder ao registo de outras ocorrências de interesse 

patrimonial na área envolvente, sempre que algum elemento se destacasse como de 

particular relevância.  

Paralelamente foi feita recolha de informação oral de carácter específico ou indiciário. 

Foi ainda realizado um levantamento fotográfico em formato digital tendo como diretiva a 

Circular do extinto Instituto Português de Arqueologia (IPA), de 1 de setembro de 2010 

sobre a “Documentação Fotográfica a constar nos Relatórios de Trabalhos Arqueológicos” 

das diversas áreas do projeto em Estudo com o objetivo, não só de enquadramento 

paisagístico, mas também, para registo do grau de visibilidade do solo, bem como das 

Ocorrências Patrimoniais identificadas. 

 

4.10.3.3 Registo e Inventário 

Este registo realizado obedeceu aos seguintes critérios: 

• Organização da informação recolhida em fase de consulta documental das áreas de 

afetação direta e indireta do projeto; 

• Organização da informação recolhida em fase de trabalho de campo das áreas de 

afetação direta e indireta do projeto; 

• Resultados obtidos através da consulta oral de carácter específico ou indiciário; 

• Indicação dos resultados da análise toponímica, realçando aqueles cuja 

interpretação pudesse conduzir à identificação de sítios arqueológicos; 

• Descrição dos solos da área em Estudo; 

• Descrição das condições de visibilidade do solo da área em Estudo e a sua 

representação cartográfica; 

• Implantação cartográfica e descrição de Ocorrências Patrimoniais, caso estas 

fossem identificadas. Assim como desenho de campo quando fosse necessário;  

• Localização de estaleiros, depósitos, vazadouros e empréstimos (caso se 

conhecesse a sua localização nesta fase do projeto); 
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• Informação sobre as distâncias de cada Ocorrência Patrimonial às áreas de afetação 

direta e indireta do projeto; 

• Classificação e descrição dos materiais arqueológicos, caso estes viessem a surgir 

no decorrer dos trabalhos de prospeção arqueológica; 

• Inventariação sumária das Ocorrências Patrimoniais identificados, com vista à 

hierarquização da sua importância científica e patrimonial e avaliação dos impactes 

com explicitação dos critérios utilizados; 

• Proposta de medidas preventivas de carácter geral e específico e indicação da fase 

e subsequentes, em que deveriam ser implementadas. 

Durante os trabalhos de prospeção e levantamento documental foi preenchida uma ficha 

específica com os critérios previamente definidos para todos as Ocorrências Patrimoniais 

identificadas, onde se encontram todas as informações necessárias à sua identificação in 

situ. Essa ficha teve por modelo a base de dados do “Endovélico” do extinto IPA e o 

Documento de Trabalho – Versão 1 da APA (Associação Profissional de Arqueólogos) 

“Metodologia de Avaliação de Impacte Arqueológico”. 

 

4.10.4 Situação Atual 

4.10.4.1 Entidades contactadas 

No âmbito do desenvolvimento do presente Estudo de Impacte Ambiental, e desde 

descritor mais concretamente, foram realizados os seguintes contactos: 

• Direção Regional Cultura do Alentejo (DRCALEN) 

o Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos.  
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4.10.4.2 Enquadramento Geográfico 

A área em estudo encontra-se dentro da UF de Malagueira e Horta das Figueiras no 

concelho de Évora. O concelho de Évora ocupa uma área de 1306,3 km2. Localiza-se no 

Alentejo (NUT II) e no Alentejo Central (NUT III) e abrange 19 freguesias: Nossa Senhora da 

Boa Fé, Nossa Senhora da Graça do Divor, Nossa Senhora de Machede, Nossa Senhora da 

Torega, Santo Antão, São Bento do Mato, São Mamede, São Manços, São Miguel de 

Machede, São Vicente do Pigeiro, Torre dos Coelheiros, São Sebastião da Giesteira, 

Canaviais, Nossa Senhora de Guadalupe, Malagueira, Horta das Figueiras, Senhora da 

Saúde, Bacelo, Sé e São Pedro. 

O natural ou habitante de Évora denomina-se eborense. 

O concelho encontra-se limitado a norte pelo concelho de Arraiolos, a este por Redondo, a 

sul por Portel e Viana do Alentejo, a oeste por Montemor-o-Novo, a nordeste por Estremoz 

e a sudoeste também por Viana do Alentejo. 

O distrito de Évora compreende 14 concelhos: Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, 

Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas 

Novas, Viana do Alentejo e Vila Viçosa. 

 

 

Figura 4.103 – Enquadramento geográfico nacional (esquerda) e distrital (direita) 
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4.10.4.3 Enquadramento Histórico - Arqueológico 

O concelho de Évora localiza-se num ponto fisiográfico estratégico, o centro de encontro 

das bacias hidrográficas do Tejo, Sado e Guadiana, conferindo a todo este território 

características de bons solos agrícolas e ricos em água, propício ao estabelecimento de 

populações desde a pré-história. 

Com efeito, destaca-se a extraordinária densidade de menires e recintos megalíticos 

(cromeleques) sem qualquer paralelo em toda a Península Ibérica, de referir por exemplo 

os cromeleques de Almendres, Portela de Mogos e Vale Maria do Meio. Os povoados 

Neolíticos relacionáveis com estes monumentos localizam-se em terrenos graníticos, com 

um relevo pontualmente acidentado e em que dominam os grandes afloramentos 

graníticos de contornos arredondados, aspetos que caracterizam a paisagem que se 

desenvolve a Oeste de Évora.  

Para o Neolítico Final, as estratégias de povoamento parecem ter sofrido grandes 

transformações, surgem novos povoados, geralmente delimitados por fossos e com alguns 

elementos paisagísticos comuns, nomeadamente a ausência de condições naturais de 

defesa, a disponibilidade de bons solos agrícolas e a abundância de recursos hídricos.  

O período Calcolítico, no que diz respeito às opções paisagísticas, marcam presença os 

grandes povoados instalados em áreas relativamente abertas e que em termos de estrutura 

defensiva, estavam dotados de circuitos de fossos, embora alguns estivessem providos de 

muralhas de pedra. Caracterizam-se por grandes povoados associados a bons solos 

agrícolas, enquanto os pequenos povoados de altura parecem distribuir-se de formas mais 

aleatórias.  

Os sítios conhecidos para a Proto – História, particularmente para contextos do II milénio a. 

C. (Idade do Bronze) são quase totalmente desconhecidos apresentando uma extrema 

invisibilidade. São conhecidos dois grandes povoados na zona de Évora com contextos do 

Final da Idade do Bronze, o Castelo do Giraldo, também com contextos do Calcolítico e 

Idade Média e a Coroa dos Frades, verificando-se para este período uma reutilização dos 

monumentos megalíticos, em contextos de enterramento, sendo conhecidos, ainda que 

escassos, alguns monumentos funerários, como o caso das cistas, como será exemplo o 

sítio da Quinta dos Xaveiros. 

A designada Idade do Ferro caracteriza-se por um conjunto de inovações, entre as quais se 

conta o aparecimento de artefactos de ferro, o aparecimento das primeiras cerâmicas a 

torno de oleiro, embora se mantenham em simultâneo outras de fabrico manual. Para o 

Alentejo Central, esta realidade começa a estar identificada sendo a rede de povoamento 
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conhecida caracterizada, ainda que genericamente, por ocupar o topo das principais linhas 

de cumeada.  

A ocupação romana do Alentejo deverá ter ocorrido entre o ano 202 a. C. (data do termo 

da II Guerra Púnica) e 139 a.C. (ano em que Quinto Servílio Cipião estabeleceu uma base de 

operações em território dos Celtici), mas ignora-se os pormenores da conquista, uma vez 

que os historiadores antigos não fazem referência.  

Quanto à fundação da cidade de Évora, Ebora Liberalitas Iulia, segundo Plínio todos os 

dados apontam para o período de Augusto. Vários edifícios, bem como o templo e o fórum 

datam deste período.  

Ebora estabeleceu-se sobre uma colina estrategicamente localizada, a poucos quilómetros 

de um ponto notável da paisagem, o centro de encontro das bacias hidrográficas dos rios 

Tejo, Sado e Guadiana, determinando a passagem da rede viária principal da zona centro 

meridional da Lusitânia possivelmente a via que ligaria Olissipo a Emerita Augusta. (Lisboa a 

Mérida). A rede viária de acesso à civitate de Ebora não está de modo algum definida, 

porém alguns vestígios da sua existência encontram-se documentados no sector Sudoeste 

de Évora, nomeadamente na Quinta da Cabeça da Guarda e Montinho da Esparragosa onde 

se observou parte de um fuste de marco miliário. 

Quanto à ocupação do território, ainda no período romano e em particular para a zona 

meridional da cidade de Évora, de acordo com os resultados obtidos do reconhecimento 

arqueológico, regista-se uma ocupação densa por unidades agrícolas de pequena 

dimensão.  

De acordo com documentação medieval, a paisagem estava dividida em duas grandes 

zonas. Por um lado os coutos ou quintas, pequenas propriedades de exploração intensiva 

situadas no termo da cidade, onde existiam hortas, pomares, olivais, vinhas e ferragiais, 

(situação documentada na toponímia da área de estudo do presente projeto) e por outro, 

as herdades, grandes propriedades de exploração extensiva onde se cultivavam os cereais 

em associação com a pastorícia.  

A cidade de Évora terá sido conquistada aos Mouros em 1165, data em que se restaurou a 

sua diocese. Foi residência régia durante longos períodos, nomeadamente nos reinados de 

D. João II, D. Manuel I e D. João III. O seu prestígio foi particularmente notável no século 

XVI, quando foi elevada a metrópole eclesiástica e foi fundada a Universidade de Évora, 

afeta à companhia de Jesus pelo Cardeal Infante D. Henrique, primeiro Arcebispo da cidade. 

Em 1759 foi extinta a Universidade na sequência da expulsão dos Jesuítas por ordem do 

Marquês de Pombal e só viria a ser restaurada dois séculos mais tarde. 
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Évora é uma cidade testemunho de diversos estilos arquitetónicos e correntes estéticas 

tendo sido classificada como Património da Humanidade, pela UNESCO, em 1986.  

Foi consultado a carta de condicionantes do concelho de Évora e não foram identificadas 

condicionantes patrimoniais na área em estudo. 

Foi ainda consultado o relatório “Novo Hospital Central de Évora, Estudo Prévio, Estudo de 

Incidências Ambientais”. 

No quadro seguinte estão descritos os locais arqueológicos que constam na base de dados 

“Endovélico” da DGPC, na área de 2km em volta de implantação do projeto. Não foram 

identificados Monumentos Classificados/em Vias de Classificação ao abrigo da legislação 

nacional na área de 2km de envolvente da área de projeto. 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 337 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

 

Quadro 4.48 – Sítios arqueológicos identificados na base de dados do Endovélico 

Designação 
Categoria/ 

Tipologia 

Localização 

(Concelho/freguesia) 
Cronologia CNS Meio Descrição Espólio 

Esparragosa Mancha de Ocupação Évora 
UF Malagueira e 

Horta das Figueiras 
Romano 26408 terreste 

Identificado no Inventário do Património Arquitetónico e Arqueológico Concelhio (Anexo IV, PDM Évora 

2005), como Esparragosa 1, com o nº 343. Localiza-se nas imediações da Esparragosa 3 (CNS 26410), 

numa zona rural a SO da cidade de Évora. A descrição deste sítio refere a presença de cerâmica, comum e 

de construção, de tipologia romana, assim como parte de um fuste de marco miliário. Estes vestígios 

foram identificados na área em torno do moinho de vento (Esparragosa 3 - CNS 26410) Numa área 

adjacente, Esparragosa 2 (CNS 26409), foram identificados vestígios de cerâmica de fabrico manual e um 

fragmento de mó manual, de cronologia Pré ou Proto - histórica. [atualizado por I. Inácio, 02/04/19] 

Cerâmica comum e de construção; 

um fuste de marco miliário. 

Esparragosa 2 Mancha de Ocupação Évora 
UF Malagueira e 

Horta das Figueiras 
Neo-Calcolítico 26409 terreste 

Identificado no Inventário do Património Arquitetónico e Arqueológico Concelhio (Anexo IV, PDM Évora 

2005), como Esparragosa 2, com o nº 342. Localiza-se nas imediações de um moinho de vento, 

referenciado como Esparragosa 3 (CNS 26410), numa zona rural a SO da cidade de Évora. À superfície 

foram identificadas cerâmicas de fabrico manual, um fragmento de mó manual e um instrumento em 

sílex. A dispersão destes vestígios coincide com a do sítio de cronologia romana - Esparragosa (CNS 

26408), ou seja, na área em torno do moinho de vento. Aos materiais identificados foi atribuída uma 

cronologia pré ou proto-histórica. [atualizado por I. Inácio, 02/04/19] 

Cerâmicas de fabrico manual, um 

fragmento de mó manual e um 

instrumento em sílex. 

Esparragosa 3 Moinho Évora 
UF Malagueira e 

Horta das Figueiras 
Indeterminado 26410 terreste 

Sítio referenciado no Inventário do Património Arquitetónico e Arqueológico Concelhio (Anexo IV, PDM 

Évora 2005), com o nº 341, e assinalado com "Edificação de Valor Patrimonial". Localiza-se a SO da cidade 

de Évora, em zona agrícola. A descrição constante no Inventário do Património Arquitetónico e 

Arqueológico Concelhio não é explícita, referindo apenas "ruínas de uma estrutura de planta circular" (nº 

341, pág. 32), as quais, pela sua localização parecem corresponder às ruinas de um moinho de vento 

existente neste local. Para estes vestígios é atribuída uma cronologia Medieval, ou posterior. Na 

envolvente encontram-se referenciados vestígios de cerâmica de fabrico manual e um fragmento de mó 

manual (Esparragosa 2, nº 342, CNS 26409), bem como cerâmica (comum e de construção) de tipologia 

romana, e parte de um fuste de marco miliário (Esparragosa 1, nº 343, CNS 26408), e vestígios não 

especificados de época romana (Moinho Esparragosa, nº 345) [atualizado por I. Inácio, 02/04/19] 

- 

Hospital Central de 

Évora 
Mancha de Ocupação Évora 

UF Malagueira e 

Horta das Figueiras 
Neo-Calcolítico 32492 terreste 

Pequena elevação junto à linha de água no limite Sudoeste do terreno do Hospital de Évora, onde foi 

observada a presença de fragmentos cerâmicos de produção manual. 

Alguns fragmentos de cerâmica de 

fabrico manual. O espólio não foi 

recolhido. 

Quinta dos Chaveiros/ Habitat Évora UF Malagueira e Neo-Calcolítico 27518 terreste Possivel habitat de cronologia neo-calcolítica, onde foi recolhida escassa cerâmica manual e dois Escassa cerâmica manual; 2 
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Designação 
Categoria/ 

Tipologia 

Localização 

(Concelho/freguesia) 
Cronologia CNS Meio Descrição Espólio 

Xaveiros Horta das Figueiras percutores. percutores. 

Quinta do Padre 

Martinho 2 
Habitat Évora 

UF Malagueira e 

Horta das Figueiras 
Neo-Calcolítico 27516 terreste - 

Cerâmica de fabrico manual; 

percutores de quartzo. 

Quinta da Fonte Santa Habitat Évora 
UF Malagueira e 

Horta das Figueiras 
Neo-Calcolítico 27514 terreste 

Possivel habitat, pré ou proto-histórico, onde foi recolhido material cerâmico de fabrico manual e 

percutores. 

Cerâmica de fabrico manual; 

percutores. 

Quinta do Cruzeiro Habitat - - Romano 31489 terreste 
No interior da Quinta do Cruzeiro, numa área com afloramentos graníticos, no limite Sul da propriedade 

(Junto à estrada que liga a Stº Antoninho). Informação da Drª Sofia Gomes (Nemus) 

Tegulae e imbrices. Cerâmica 

comum. A dimensão dos 

fragmentos sugere um bom estado 

de conservação. 

S. Caetano Habitat - - Neo-Calcolítico 28041 terreste - 

Cerâmica de fabrico manual 

(bordos espessados, carenas); 

ídolos de cornos; lâminas e lamela 

de sílex; percutores; elementos de 

mós manuais de vaivém 
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4.10.4.4 Análise Toponímica 

O levantamento toponímico foi realizado com base na Carta Militar de Portugal à escala 

1:25000, folha 460. 

A reduzida dimensão da área de estudo não permite extrair muitas informações relativas às 

características toponímicas, no entanto, na envolvente da área de estudo registam-se 

alguns elementos que remetem para o Ambiente Humanizado, nomeadamente 

Organização do Território – Lugares de Estabelecimento, confirmada pelo número de 

topónimos Quinta (Quinta de Xaveiros; Quinta do Homem Morto; Quinta do Camões; 

Quinta do Padre Simão; Quinta do Padre Martinho; Quinta da Fonte Santa). 

Os topónimos Quinta de Xaveiros, Quinta do Padre Martinho, e Montinho da Esparragosa 

correspondem sítios arqueológicos da Pré – História e período Romano. 

 

4.10.4.5 Análise Fisiográfica 

A análise da fisiografia da área de estudo foi efetuada com base na Carta Militar de 

Portugal, folha 460, à escala 1:25000, com o objetivo de identificar potenciais áreas de 

ocupação humana. 

O terreno para implantação do Novo Hospital de Évora localiza-se a Sudoeste da cidade de 

Évora, entre a Estrada nacional EN114 e a Estrada nacional EN 380. 

A área de implantação do projeto corresponde a um terreno sem grandes variações 

altimétricas, apresentando a cota mais elevada no limite Norte, 263.00m, descendo 

suavemente para Sul, até aos 250.00m. O terreno é atravessado por duas linhas de água, 

uma proveniente de uma charca com características permanente e outra de regime 

torrencial. 

 

4.10.4.6 Prospeção na Área de Estudo 

Esta fase de trabalhos tem como objetivo o reconhecimento, descrição, classificação e 

inventariação dos dados inventariados durante a fase de pesquisa documental e o 

reconhecimento de indícios toponímicos e fisiográficos que apontem para a presença de 

outros vestígios inéditos relativos aos elementos de interesse arqueológico, histórico, 

etnográfico e patrimonial construído na área a ser afetada. 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 340 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 164/2014, de 04 de novembro (Regulamento de Trabalhos 

Arqueológicos), foi elaborado um pedido de Autorização para Trabalhos Arqueológicos à 

DRCALEN. 

Os trabalhos de campo foram realizados sendo a visibilidade do terreno, no geral parcial 

(DESENHO N.º 17, incluído no VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS) e as condições meteorológicas 

adequadas. Da análise fisiográfica não foram identificados vestígios inéditos. 

Foi efetuada prospeção sistemática da totalidade do terreno (área de incidência direta e 

indireta do projeto). Sendo que a área de incidência direta corresponde à área de projeto, a 

área de incidência indireta corresponde à área envolvente à área de projeto, designada por 

área de estudo. 

Em relação à localização de estaleiro de obra, não se procedeu à definição da sua 

localização no âmbito do estudo em epígrafe, uma vez que será definido durante a fase de 

construção. 

No que respeita a áreas de empréstimos e vazadouros, não se procedeu à definição da sua 

localização no âmbito do estudo em epígrafe, uma vez que serão definidas durante a fase 

de construção do projeto, caso se verifique necessário.  

 

4.10.4.7 Ocorrências Patrimoniais Identificadas 

Neste estudo foram identificadas 2 Ocorrências Patrimoniais (OP). 1 de caráter etnográfico 

dentro da área de incidência direta e 1 de carater arqueológico na área de incidência 

indireta do Projeto. Consta do DESENHO N.º 16, incluído no VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS, a 

localização das referidas Ocorrências Patrimoniais. 
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Quadro 4.49 – Ocorrência Patrimonial N.º 1 

N.º  Designação Categoria Cronologia 
Localização 

Administrativa 
Topónimo Fontes Localização Face ao Projeto 

1 OP 1 Etnográfica Contemporâneo 
Évora, UF de Malagueira e 

Horta das Figueiras 
Qta da Latreira Bibliográfica Área de incidência direta. Segundo o projeto localizada na zona de entrada e abastecimento de serviços 

Descrição 
Poço de forma quadrangular em alvenaria de tijolo de burro, com reboco, cerca de 1,70m por 1,70m. Apresenta uma caleira a Sul para 

bebedouro de gado 
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Quadro 4.50 – Ocorrência Patrimonial N.º 2 

N.º  Designação Categoria Cronologia 
Localização 

Administrativa 
Topónimo Fontes Localização Face ao Projeto 

2 OP 2 Arqueológica Contemporâneo 
Évora, UF de Malagueira e 

Horta das Figueiras 

Qta da 

Silveirinha 
Bibliográfica Área de incidência indireta 

Descrição 
Pequena elevação junto à linha de água no limite sudoeste do terreno do Hospital de Évora, onde se observou fragmentos de 

cerâmica manual 

 

Consta no ANEXO TÉCNICO IV incluído no VOLUME IV – ANEXOS TÉCNICOS, dados e elementos adicionais relativamente ao Relatório de Trabalhos 

Arqueológicos. 
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4.11 QUALIDADE DO AR 

4.11.1 Metodologia 

Para a caracterização da qualidade do ar na situação atual são utilizados os dados 

disponíveis em https://qualar.apambiente.pt/, sendo efetuada uma análise de âmbito 

regional e local. 

A Estação de Monitorização da Qualidade do Ar mais próxima do Projeto em estudo é a 

Estação de “Terena”, aproximadamente a 50 km NE da área de implantação do projeto, 

junto a Alandroal, apresentando-se no quadro seguinte os dados da mesma.  

 

Quadro 4.51 – Dados da Estação de Monitorização da Qualidade do Ar mais próxima do Projeto – “Terena” 

DADOS DA ESTAÇÃO 

Data de início 2005-02-15 

Tipo de ambiente Rural 

Tipo de influência Fundo 

Zona Alentejo Interior 

Morada Santuário da Sra. da Boa Nova 

Concelho Alandroal 

Coordenadas geográficas 

 LAT: 38.615000 

 

 LON: -7.397500 

Altitude (m)  187 

Entidade Gestora da Rede Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 
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Figura 4.104 – Estação de Monitorização da Qualidade do Ar – Terena 

 

São ainda identificadas as principais fontes poluentes e os principais recetores sensíveis na 

zona onde o Projeto se desenvolve, bem como avaliadas as condições de dispersão na 

atmosfera com base nos parâmetros meteorológicos determinantes nos fenómenos de 

transporte e de dispersão e nas características morfológicas locais. 

 

4.11.2 Enquadramento Legislativo 

O diploma de base no que diz respeito à qualidade do ar é o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 

23 de Setembro, recentemente alterado pelo Decreto-Lei nº 43/2015, de 27 de março que 

transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 2008/50/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 21 de Maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na 

Europa - Diretiva CAFE, que resultou da revisão da Diretiva-quadro relativa à avaliação e 

gestão da qualidade do ar ambiente (Diretiva n.º 96/62/CE, de 27 de Setembro), estabelece 

medidas destinadas a definir e fixar objetivos relativos à qualidade do ar ambiente, com o 

fim de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o 

ambiente. 
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4.11.3 Caracterização Regional da Qualidade do Ar 

Do ponto de vista da Rede de Qualidade do Ar, a área em estudo insere-se na Zona do 

Alentejo Interior. 

De forma a caracterizar a qualidade do ar nesta aglomeração, recolheram-se os dados 

relativos ao Índice de Qualidade do Ar (IQAr) para os últimos três anos com dados validados 

(2019, 2018 e 2015). 

O Índice de qualidade do ar é uma ferramenta que permite: 

• Uma classificação simples e compreensível do estado da qualidade do ar. Este 

índice foi desenvolvido para poder traduzir a qualidade do ar, especialmente das 

aglomerações existentes no país, mas também de algumas áreas industriais e 

cidades; 

• Um fácil acesso do público à informação sobre qualidade do ar, através da consulta 

direta ou através dos órgãos de Comunicação Social; 

• Dar resposta às obrigações legais. 

Uma vez que a qualidade do ar afeta a saúde das populações, em particular os grupos 

sensíveis como crianças, idosos e doentes asmáticos, a análise do IQAr tem a si associados 

alguns conselhos de saúde em função das condições meteorológicas normalmente 

associadas: 
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Quadro 4.52 – Conselhos de Saúde em Função do IQAr 

Índice Tempo Conselhos de Saúde 

Mau 

- Anticiclone com vento fraco; - Estabilidade 

prolongada; - Depressão do norte de África 

com uma corrente de SE no continente 

transportando poeiras do deserto; 

- Ozono: forte radiação/tempo quente 

contínuo. 

Todos os adultos devem evitar esforços físicos ao ar livre. Os 

grupos sensíveis (crianças, idosos e indivíduos com problemas 

respiratórios) deverão permanecer em casa com as janelas 

fechadas e utilizando de preferência sistemas apropriados de 

circulação/refrigeração do ar.  

Fraco 

- Anticiclone com vento fraco; - Situações de 

transição do estado do tempo; - Estabilidade; - 

Depressão do norte de África com uma 

corrente de SE no continente transportando 

poeiras do deserto; 

- Ozono: forte radiação/temperaturas elevadas 

associadas a dias de céu limpo. 

As pessoas sensíveis (crianças, idosos e indivíduos com 

problemas respiratórios) devem evitar atividades físicas 

intensas ao ar livre. Os doentes do foro respiratório e 

cardiovascular devem ainda respeitar escrupulosamente os 

tratamentos médicos em curso ou recorrer a cuidados médicos 

extra, em caso de agravamento de sintomas. A população em 

geral deve evitar a exposição a outros fatores de risco, tais 

como o fumo do tabaco e a exposição a produtos irritantes 

contendo solventes na sua composição  

Médio 
Diversas situações meteorológicas com 

características de tempo agradáveis. 

As pessoas muito sensíveis, nomeadamente crianças e idosos 

com doenças respiratórias devem limitar as atividades ao ar 

livre. Bom. 

Bom 

Passagem de frentes com atividade moderada; 

- Outras situações meteorológicas com ventos 

moderados. 
Nenhuns 

Muito Bom 

Vento moderado a forte; - Temperaturas 

frescas; - Ocorrência de precipitação; - 

Passagem de frentes com atividade moderada. 

 

4.11.3.1 Índice da Qualidade do Ar 

O índice de qualidade do ar permite de uma forma fácil e compreensível o conhecimento 

do estado da qualidade do ar e face aos seus resultados, adequar comportamentos e ações 

no sentido da proteção da saúde humana, especialmente dos grupos mais sensíveis da 

população. 

A legislação da União Europeia estabelece valores limite (VL) e limiares de informação e 

alerta para os níveis de qualidade do ar a curto prazo (por hora/diário) e a longo prazo 

(anuais) relativamente aos poluentes relevantes. 

Os VL para os níveis de longo prazo são mais restritivos em relação aos de curto prazo, 

tendo em conta os efeitos graves na saúde que podem resultar de uma exposição 
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prolongada a tais poluentes. O índice indica o estado da qualidade do ar a curto prazo, não 

reflete a situação de longo prazo (anual). 

É determinado diariamente, tendo por base a informação obtida nas estações de qualidade 

do ar, geridas pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) no 

continente e pelas Direções Regionais do Ambiente (DRAs) nas regiões autónomas dos 

Açores e da Madeira.  

 

4.11.3.1.1 Método de Cálculo do Índice QualAr 

O índice QualAr constitui uma classificação baseada nas concentrações de poluentes 

registadas nas estações de monitorização e representa a pior classificação obtida, traduzida 

numa escala de cores divididas em cinco classes, de "Muito Bom" a "Mau". 

O cálculo é efetuado tendo por base as médias aritméticas dos poluentes medidos nas 

estações de qualidade do ar de acordo com os seguintes critérios: 

• Zonas - é obrigatória a medição dos poluentes ozono (O3) e partículas PM10 ou 

partículas PM2.5 (partículas de diâmetro igual ou inferior a 10 µm e 2.5 µm); 

• Aglomerações - é obrigatória a medição dos poluentes dióxido de azoto (NO2) e 

partículas PM10 ou partículas PM2.5 (partículas de diâmetro igual ou inferior a 10 

µm e 2.5 µm), podendo incluir, quando disponível, o poluente SO2. 

O cálculo do índice, consoante seja efetuado para o próprio dia (Atual) ou para outro dia 

diferente do próprio dia (Histórico), obriga à verificação das seguintes condições:  
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Fonte: https://qualar.apambiente.pt/node/indice-qualar 

Figura 4.105 – Cálculo do Índice QUALAR 

 

A classificação do índice QualAr, é disponibilizado segundo 2 níveis de informação, 

apresentado ao nível da: 

• Zona/aglomeração - o índice global numa determinada área resulta do pior 

resultado obtido em relação aos poluentes monitorizados nas estações existentes 

em cada área, sendo os poluentes com a concentração mais elevada os 

responsáveis pelo índice QualAr;  

ou 

• Estação – é determinado o índice QualAr: 

o Global - resulta do pior resultado obtido em relação aos poluentes 

monitorizados, sendo os poluentes com a concentração mais elevada os 

responsáveis pelo índice QualAr; 

o Por Poluente - calculado para o NO2, O3, PM10 e PM2.5, para o próprio 

dia, resulta da comparação dos valores médios medidos mais recentes, 

com as gamas de concentrações associadas a uma escala de cores; no caso 

dos dias diferentes do próprio dia o índice QualAr resulta da concentração 

mais elevada obtida relativamente a cada poluente. 
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4.11.3.1.2 Classes do Índice 

Os intervalos de classificação do índice têm sofrido ao longo do tempo algumas alterações, 

estando alinhados com os valores preconizados na legislação vigente de qualidade do ar, 

designadamente nos anos compreendidos entre 2001 e 2010, ano em que ficam 

inalteráveis os valores-limite, por já não haver para os poluentes em causa qualquer 

margem de tolerância aplicável.   

No início de 2019 a Agência Portuguesa do Ambiente efetuou-se uma revisão da 

metodologia de cálculo do índice, que passou a considerar valores mais restritivos em 

alguns intervalos das respetivas classes, decorrente do conhecimento mais aprofundado 

dos efeitos dos poluentes na saúde e da alteração do referencial para os valores 

recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

 

Quadro 4.53 – Conselhos de Saúde em Função do IQAr 

Classificação PM10 PM2.5 NO2 O3 SO2 

Muito Bom 0-20 0-10 0-40 0-80 0-100 

Bom 21-35 11-20 41-100 81-100 101-200 

Médio 36-50 21-25 101-200 101-180 201-350 

Fraco 51-100 26-50 201-400 181-240 351-500 

Mau 101-1200 51-800 401-1000 241-600 501-1250 

 

Apresenta-se de seguida os valores do Índice da Qualidade do Ar para os anos mais 

recentes com dados validados (2019, 2018 e 2015) para a Zona do Alentejo Interior (Fonte: 

https://qualar1.apambiente.pt/ e  https://qualar.apambiente.pt/indices). 
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Figura 4.106 – Índice de Qualidade do Ar nos anos 2019, 2018 e 2015 

 

Da análise dos índices supra apresentados verifica-se que o índice da qualidade do ar foi de 

“Muito Bom” em 2019 e de “Bom” para os anos de 2018 e 2015. Apresentando o ano de 

2019 147 dias com índice “Muito Bom”. Verifica-se ainda que o índice da qualidade do ar 

“mau” é inexistente para todos os anos referenciados e que o índice de “fraco” também é 

inexistente, anos de 2019, e muito reduzido para os anos de 2018 e 2018 (3 dias apenas). 

 

4.11.3.2 Inventário das Emissões de Poluente Atmosféricos por Concelho – 2015 e 2017 

Este capítulo tem por base o “Inventário das emissões de poluentes atmosféricos por 

Concelho – 2015 e 2017”, elaborado pela APA.  

Nas imagens e quadros seguintes apresentam-se as emissões de alguns poluentes para o 

Concelho de Évora16), para os anos de 2015 e 2017.  

 

 

 
16 Fonte: https://sniamb.apambiente.pt/ 
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Figura 4.107 – Concelho de Évora – Emissão de Poluentes 

 

   

Figuras 4.108, 4.109 e 4.110 – Emissões de SOx, NOx e COVNM - Concelho de Évora – 2015 e 2017 

 

   

Figuras 4.111, 4.112 e 4.113 – Emissões de PM2.5, NH3 e CO2 - Concelho de Évora – 2015 e 2017 
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Legenda 

Figuras 4.114 e 4.115 – Emissões de CH4 e N2O - Concelho de Évora – 2015 e 2017 

 

Quadro 4.54 - Emissões de poluentes para o Concelho de Évora – 2015 e 2017 

Fonte  

             

                                  Ano 

Poluentes (kton) 

Sox  Nox COVNM PM2.5 

2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 

Resíduos 0 0 0 0 0,0392 0,375 0,0251 0,0076 

Residencial e Serviços 0,0076 0,0041 0,2044 0,0672 0,0952 0,0811 0,0016 0,0087 

Agricultura 0,0025 0,0025 0,0690 0,0663 0,1329 0,1383 0,0205 0,0188 

Transportes  0,0005 0,0005 0,3159 0,3023 0,1073 0,0977 0,0338 0,0337 

Fogos Florestais 0,006 0,0031 0,0014 0,0077 0,0074 0,0407 0,1126 0,102 

Indústria e Eletricidade 0,0095 0,0046 0,0445 0,0185 0,4452 0,4224 0,0029 0,0025 
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Quadro 4.55 - Emissões de poluentes para o Concelho de Évora – 2015 e 2017 

Fonte  

             

                                  Ano 

Poluentes (kton) 

NH3 CO2 CH4 N2O 

2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 

Resíduos 0,0219 0,0210 0 0 3,376 3,2328 0,0092 0,0051 

Residencial e Serviços 0,0106 0,0103 38,1012 19,4403 0,0537 0,0527 0,01 0,0031 

Agricultura 0,4584 0,4577 1,4515 1,3922 3,6453 3,8877 0,1384 0,1349 

Transportes  0,0040 0,0038 73,8298 76,7152 0 0 0,0025 0,0026 

Fogos Florestais 0,0006 0,0035 0,6594 2,2688 0 0,031 0,0001 0,004 

Indústria e Eletricidade 0 0 14,6878 7,6465 0 0 0,0011 0,0008 

 

Quadro 4.56 - Emissões de Gases de Efeito Estufa – 2015 e 2017 – Concelho de Évora 

 SETOR 
Gases Efeito Estufa (kton CO2e) 

2015 2017 dif 

Indústria & Eletricidade 30,3766 24,8907 -5,4859 

Residencial e Serviços 42,4242 21,6813 -20,7429 

Transportes 74,7205 77,6211 2,9006 

Resíduos 87,1456 82,3323 -4,8133 

Agricultura 133,8384 138,7873 4,9489 

Fogos Florestais 0 3,1702 3,1702 

 Total 368,5053 348,4829 -20,0224 
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Figura 4.116 – Emissões de Gases de Efeito Estufa – Concelho de Évora 

 

A nível concelhio, de acordo com o Inventário verifica-se um aumento no ano de 2017 da 

emissão GEE no setor dos Transportes, Agricultura e Fogos Florestais. A nível global verifica-

se um decréscimo acentuado de 20,0% de GEE no concelho de Évora. 

Ao nível dos diversos poluentes atmosférios verifica-se que as emissões a nível global no 

concelho de Évora baixaram, com a exepção do Metano que apresentou um ligeiro 

aumento.  

 

4.11.4 Caracterização Local da Qualidade do Ar  

Conforme já referido para a caracterização local da qualidade do ar e tal como referido 

anteriormente, foram utilizados os dados provenientes da Estação de “Terena”. 

A Estação de “Terena” é Estação de Monitorização da Qualidade do Ar mais próxima do 

Projeto, 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, apresentando-se de seguida os valores relativos aos três últimos 

anos para os quais existem dados validados e/ou disponíveis.  
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Quadro 4.57 – Estatística SO2 – Proteção da Saúde Humana – Decreto-Lei n. º102/2010 

Anos 
Eficiência 

Horária (%) 

Média Anual 

(horária) (µg/m3)  

Excedência do 

VL horário               

350 µg/m3 (N.º) 

25º Máximo 

horário 

(µg/m3) 

Média Anual 

(diária) 

(µg/m3) 

Excedência do 

VL horário                    

125 µg/m3 (N.º) 

4º Máximo 

diário 

(µg/m3) 

2019 98 2 0 4 2 0 3 

2018 84 2 0 4 2 0 4 

2015 40 3 0 5 3 0 5 

Notas 

VL horário - Valor limite: 350 µg/m3, a não exceder mais de 24 vezes por ano civil 

VL diário - Valor limite: 125 µg/m3, a não exceder mais de 3 vezes por ano civil 

LA - Limiar de alerta: 500 µg/m3, n.º de períodos de 3 horas consecutivas > LA 

Para os anos de 2016 e 2017 não existem dados disponíveis.                       Fonte: https://qualar.apambiente.pt/estatisticas 

 

Quadro 4.58 – Estatística PM10 – Proteção da Saúde Humana – Decreto-Lei n. º102/2010 

Anos 
Eficiência 

Horária (%) 

Média Anual 

(Horária) 

(µg/m3) 

Excedência do 

VL diário               

50 (µg/m3) (N.º) 

36ª Máximo 

diário 

(µg/m3) 

2019 92 12 0 20 

2018 53 15 4 22 

2017 97 24 16 40 

Notas 

VL diário - Valor limite: 50 µg/m3, a não exceder mais de 35 vezes por ano civil 

VL anual - Valor limite: 40 µg/m3 

Fonte: https://qualar.apambiente.pt/estatisticas 

 

Quadro 4.59 – Estatística PM2,5 – Proteção da Saúde Humana – Decreto-Lei n. º102/2010 

Anos 
Eficiência 

Horária (%) 

Média Anual 

(horária) (µg/m3)  

Eficiência 

Diária (%) 

Média Anual 

(diária) (µg/m3) 

2019 93 4 95 4 

2018 53 7 55 7 

2017 96 13 97 13 

Notas 

Valor alvo: 25 µg/m3, a cumprir em 1 de janeiro de 2010 

Valor limite: 25 µg/m3, a cumprir em 1 de janeiro de 2015 

Fonte: https://qualar.apambiente.pt/estatisticas 
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Quadro 4.60 – Estatística O3 – Proteção da Saúde Humana – Decreto-Lei n. º102/2010 

Anos 
Eficiência 

Horária (%) 

Média Anual 

(horária) (µg/m3)  

Excedência 

horárias LI              

180µg/m3 (N.º) 

Excedência 

horárias LA                 

240µg/m3 (N.º) 

26º Máximo 

diário (8h)  

(µg/m3) 

Excedência ao 

OLP                    

120 µg/m3 

(N.º) 

N.º máx. diários 

(8h) > VA (média 3 

anos)  

(µg/m3) 

2019 91 50 0 0 96 1 0 

2018 92 48 0 0 92 0 0 

2017 99 40 0 0 82 0 0 

Notas 

LI: Limiar de Informação; LA: Limiar de Alerta; OLP: Objetivo de Longo Prazo; VA: Valor Alvo 

Valor alvo = 120 µg/m3 a não exceder mais de 25 dias por ano, em média, por ano civil, num período de 3 anos. Data limite para a sua observância é 1-1-2010. 

Objetivo de Longo Prazo = 120 µg/m3 

            Fonte: https://qualar.apambiente.pt/estatisticas 

 

Quadro 4.61 – Estatística NO2 – Proteção da Saúde Humana – Decreto-Lei n. º102/2010 

Anos 
Eficiência 

Horária (%) 

Excedência ao 

VL horário             

(N.º) 

19º Máximo 

horário  

(µg/m3) 

Média Anual                 

(VL=40 µg/m3) 

Excedências LA 

400µg/m3 

(N.º) 

2019 99 0 13 3 0 

2018 84 0 18 3 0 

2015 57 0 22 4 0 

Notas 

VL diário - Valor limite: 200 µg/m3, a não exceder mais de 18 vezes por ano civil 

VL anual - Valor limite: 40 µg/m3 

Para os anos de 2016 e 2017 não existem dados disponíveis.                                          Fonte: https://qualar.apambiente.pt/estatisticas 

 

Da análise dos dados supra apresentados verifica-se que todos os poluentes para os anos 

considerados cumprem a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n. º102/2010- 

Proteção da Saúde Humana. 

 

4.11.5 Identificação Local de Fontes Poluentes 

Na figura seguinte apresentam-se as principais fontes globais de poluição do Ar. 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 358 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

 

 

Figura 4.117 – Principais Fontes Poluentes do Ar 

 

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 (CM 1085, EN 380 e a EN 114) – 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. 

 

4.11.6 Identificação de Recetores Sensíveis 

No que se refere a recetores sensíveis em matéria de qualidade do ar, identificaram-se na 

envolvente e proximidade imediata à área em estudo do projeto a presença de habitações, 

conforme se poderá verificar nos quadros seguintes. 
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Quadro 4.62    - Áreas edificadas com acessibilidade a partir do EN380 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto 

Montinho da 

Esparragosa 

Edificações e 

Armazéns 

Agrícolas 
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Quadro 4.63 - Recetores sensíveis (Qualidade do Ar) 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto 

Quinta da Fonte 

Santa 
Edificações 

 

Quinta da Fonte 

Santa 

Edificações e 

Armazéns 

Agrícolas 

Presença de 

Gado que utiliza 

o terreno de 

implantação para 

pastagem 
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Quadro 4.64 - Recetores sensíveis (Qualidade do Ar) 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto 

Quinta do Padre 

Martinho 
Edificações  

 

Quinta da Latreira Edificações  
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Quadro 4.65 - Recetores sensíveis (Qualidade do Ar) 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto 

Quinta do Homem 

Morto 
Edificações 

 

Quinta da Silveirinha Edificações 
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4.12 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Condições climáticas ou clima são as condições meteorológicas normais no local ou região 

que se considera, entendendo-se por condições meteorológicas o estado físico da 

atmosfera e da superfície do globo que com ela está em contacto. O clima de um local 

descreve-se pelos valores médios no ano, num grupo de meses, no mês ou uma fração do 

mês, de grandezas físicas e outros conceitos (que se chamam elementos climáticos) e pelas 

frequências de ocorrência de alguns fenómenos meteorológicos. Estes valores médios 

calculam-se a partir dos resultados das observações meteorológicas executadas no local 

durante um n.º de anos sucessivos suficientemente grande para que os valores médios 

descrevam o que é normal, com exclusão do que é transitório ou excecional (O Clima de 

Portugal – Fascículo XLIX). 

 

4.12.1 Considerações Gerais 

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 1971-200017, disponibilizados 

no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IP (IPMA). 

No quadro seguinte apresentam-se as características gerais da estação climatológica de 

Estação Climatológica de Évora. 

 

Quadro 4.66 - Características gerais da estação climatológica utilizada na análise climática da região em estudo 

Estação/Posto Latitude Longitude Altitude Distância em relação ao projeto 

Estação Climatológica de Évora 38º 34’N 7º 54 W 309 3,73 km a NE 

 

4.12.2 Temperatura 

A temperatura do ar é um elemento climático de grande importância uma vez que todos os 

processos biológicos e as várias atividades humanas são influenciados por esta. 

Na região de Évora os valores médios da temperatura do ar variam durante o ano, com 

máximos em julho e agosto e mínimos em janeiro e dezembro. No período compreendido 

 
17 As Normais climatológicas para o período 1981-2010 (provisórias) não estão disponibilizadas pelo IPMA. 
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entre 1971-2000 o valor médio anual da temperatura foi de 15,9º C, onde a média anual da 

temperatura máxima atinge os 20,7º C e a média anual da temperatura mínima os 11 ºC. 

 

 
 

Figura 4.118 - Temperaturas mensais médias, máximas e mínimas do ar medidas registadas na Estação Climatológica 

de Évora  

 

O menor valor da temperatura mínima foi registado em 15 janeiro e foi de -2,9 ºC. O valor 

máximo da temperatura registado foi de 42,0 º C em 24 de agosto de 1995. 
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Figura 4.119 - Temperaturas mensais médias, máximas e mínimas do ar medidas registadas na Estação 

Climatológica de Évora  

 

4.12.3 Precipitação 

Na região de Évora, a média total de precipitação anual é de 609,4 mm, registada na 

estação climatológica de Évora. Da análise da figura seguinte, verifica-se uma desigual 

distribuição dos valores médios totais de precipitação, de que resulta a divisão do ano num 

período húmido de janeiro a maio e de outubro a dezembro, e num período seco entre 

junho a setembro. 
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Figura 4.120 - Valores médios mensais de precipitação registados na Estação Climatológica de Évora  

 

O maior valor de precipitação foi registado em 23 julho de 1977 e foi de 69,8 mm. O maior 

valor médio de precipitação foi registado no mês de dezembro (102,7 mm) e o menor valor 

médio de precipitação foi registado no mês de agosto (6,6 mm). 

 

 

Figura 4.121 - Valores médios mensais de precipitação registados na Estação Climatológica de Évora  
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4.12.4 Humidade Relativa do Ar 

De acordo com os dados da estação Climatológica de Évora os valores de humidade relativa 

do ar registados às 9 horas variam entre 62 e 87%, ao longo do ano. Os meses com menor 

humidade relativa do ar são julho e agosto, com valores de humidade que variam entre os 

62 e 65%, às 9 horas. 

 

Figura 4.122 - Valores médios mensais da humidade relativa do ar registados na Estação 

Climatológica de Évora – Ficha Climatológica 1971-2000 

 

4.12.5 Vento  

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.  

Na área em estudo, são registadas rajadas com velocidades superiores a 60 km/h, em 2,5 

dias, contudo não são registadas rajadas com velocidades superiores a 80 km/h. 
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Figura 4.123 - Frequência e velocidade média dos ventos para cada quadrante registados 

na Estação Climatológica de Évora – Ficha Climatológica 1971-2000 

 

4.12.6 Nevoeiro e Insolação  

Segundo os dados registados na estação climatológica de Évora, verifica-se que ocorrem 

45,7 dias no ano com nevoeiro, fazendo-se sentir com maior intensidade nos seguintes 

meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro (5,3; 7,0; 6,6 e 5,7 dias 

respetivamente). 
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Figura 4.124 - Valores médios de nevoeiro registados na Estação Climatológica de Évora – 

Ficha Climatológica 1971-2000 

 

4.12.7 Alterações Climáticas 

4.12.7.1 Enquadramento 

As Alterações Climáticas têm vindo a ser identificadas como uma das maiores ameaças 

ambientais, sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na atualidade. 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas relativa às Alterações Climáticas (CQNUAC) e as 

negociações em curso sobre o regime climático têm como objetivo de longo prazo a 

estabilização das concentrações de gases com efeito de estufa (GEE) na atmosfera a um 

nível que evite uma interferência antropogénica perigosa no sistema climático. Para atingir 

esse objetivo, a temperatura global anual média da superfície terrestre não deveria 

ultrapassar 2 °C em relação aos níveis pré-industriais. 

A emissão de GEE é um fenómeno comum a vários sectores de atividade, justificando, por 

isso, o carácter transversal das políticas de mitigação das alterações climáticas e de 

adaptação aos seus efeitos. 

Efetivamente, para fazer face ao problema das alterações climáticas existem 

essencialmente, duas linhas de atuação –Mitigação e Adaptação. Enquanto a mitigação é o 

processo que visa reduzir a emissão de GEE para a atmosfera, a adaptação é o processo que 
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procura minimizar os efeitos negativos dos impactes das alterações climáticas nos sistemas 

biofísicos e socioeconómicos.  

Para comunidade científica é claro que o clima na Terra está a sofrer diversas alterações. 

Várias linhas de evidência mostram mudanças nos padrões de temperatura, oceanos, 

ecossistemas e muito mais. O 5.º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental para 

as Alterações Climáticas (IPCC) salienta que as evidências científicas relativas à influência da 

atividade humana sobre o sistema climático são mais fortes do que nunca e que o 

aquecimento global do sistema climático é inequívoco. 

 

4.12.7.2 Causas das Alterações Climáticas 

A atmosfera é uma camada constituída por vários gases que envolve o planeta. Os 

principais são o Nitrogénio (N2) e o Oxigénio (O2) que, juntos, compõem cerca de 99% da 

atmosfera. 

Alguns outros gases encontram-se presentes em pequenas quantidades, entre eles os gases 

com efeito de estufa (GEE) que têm a capacidade de reter a radiação infravermelha emitida 

pela Terra, impedindo-a de escapar para o espaço causando o fenómeno 

denominado Efeito de Estufa. 

O inventário nacional de emissões de GEE é o instrumento que permite monitorizar e 

verificar o cumprimento nacional face às metas assumidas. Neste são contabilizados os GEE 

cujas emissões devem ser reduzidas, sendo estes os seguintes: 

• CO2 – Dióxido de Carbono; 

• CH4 – Metano; 

• N2O – Óxido Nitroso; 

• CFCs – Clorofluorcarbonetos; 

• HFCs – Hidrofluorcarbonetos; 

• PFCs – Perfluorcarbonetos; 

• SF6 – Hexafluoreto de Enxofre; 

• NF3 – Trifluoreto de Azoto. 

São ainda incluídos os GEE indiretos seguintes: 
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• CO – Monóxido de Carbono; 

• SO2 – Dióxido de Enxofre; 

• NOx – Óxidos de Azoto; 

• COVNMs – Compostos orgânicos voláteis não metânicos. 

Dentro destes, considera-se que o CO2 é responsável por 63% do aquecimento global 

mundial. 

A sua concentração na atmosfera é atualmente 40% mais elevada do que no início da era 

industrial. O aumento das emissões de GEE deve-se na sua maioria aos seguintes fatores: 

• Queima de carvão, petróleo ou gás que produz CO2 e N2O; 

• Abate de florestas/desflorestação18); 

• Aumento da atividade pecuária19):  

• Utilização de fertilizantes que contêm azoto, estes produzem emissões de N2O; 

• Os gases fluorados têm um efeito de aquecimento muito forte, que chega a ser 23 

000 vezes superior ao do CO2. Felizmente, são libertados em pequenas quantidades 

e estão a ser gradualmente eliminados ao abrigo da regulamentação da UE.  

O aumento desmesurado das emissões de GEE que atualmente provêm de atividades 

humanas intensificam o fenómeno denominado Aquecimento Global. A atual temperatura 

média do planeta é 0,85º C superior à do século XIX. Cada uma das três últimas décadas foi 

mais quente do que qualquer outra década desde 1850, ano em que começou a haver 

registos. 

Para os cientistas mais conceituados a nível internacional na área do clima, as atividades 

humanas são, certamente, a principal causa do aquecimento observado desde meados do 

século XX. 

Um aumento de 2ºC em relação à temperatura na era pré-industrial é considerado pelos 

cientistas como o limite acima do qual existe um risco muito mais elevado de 

consequências ambientais à escala mundial perigosas e, eventualmente, catastróficas. Por 

 
18) As árvores ajudam a regular o clima absorvendo o CO2 presente na atmosfera (sequestro de CO2). Quando são abatidas, 

esse efeito benéfico desaparece e o carbono deixa de ser armazenado e permanece na atmosfera, reforçando o efeito de 

estufa. 

19) As vacas e as ovelhas produzem grandes quantidades de CH4 durante a digestão dos alimentos. 
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esta razão, a comunidade internacional reconheceu a necessidade de manter o 

aquecimento global abaixo de 2 ºC. 

 

4.12.7.3 Consequências das Alterações Climáticas 

Custos para a sociedade e a economia 

Os danos patrimoniais, para as infraestruturas e para a saúde humana representam 

pesados encargos para a sociedade e economia. Entre 1980 e 2011, as inundações afetaram 

mais de cinco milhões e meio de pessoas e causaram prejuízos económicos diretos que 

excederam os 90 mil milhões de euros. Os setores fortemente dependentes de 

determinadas temperaturas e níveis de precipitação, como a agricultura, a silvicultura, a 

energia e o turismo são particularmente afetados. 

 

Fusão do gelo e subida das águas do mar 

Ao ser aquecida, a água dilata. Simultaneamente, o aquecimento global provoca a fusão 

dos lençóis de gelo e dos glaciares polares. Combinados, estes dois fenómenos estão a levar 

a uma subida do nível do mar que tem como resultado a inundação e a erosão de zonas 

costeiras e de baixa altitude. 

 

Fenómenos meteorológicos extremos, alterações nos padrões de pluviosidade 

As chuvas torrenciais e outros fenómenos meteorológicos extremos estão a tornar-se cada 

vez mais frequentes, encontrando-se não só na origem de inundações e da diminuição da 

qualidade da água, mas também de uma redução crescente da disponibilidade de recursos 

hídricos em algumas regiões. 

 

Riscos para a vida selvagem 

As alterações climáticas estão a ser tão rápidas que estão a pôr em causa a capacidade de 

adaptação de muitas plantas e animais. Muitas espécies terrestres, de água doce e 

marinhas já se mudaram para novos habitats. Se as temperaturas médias globais 

continuarem a aumentar descontroladamente, algumas espécies vegetais e animais ficarão 

expostas a um risco acrescido de extinção. 
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4.12.7.4 Situação de Referência 

De seguida apresentam-se alguns dados relativos à evolução das emissões de gases 

nacionais com efeito estufa e emissões por unidade de PIB, em Portugal e dados referentes 

aos setores que mais emitem GEE (convertidos para dióxido de carbono equivalente), por 

forma a podermos enquadrar o presente projeto. 

A grande maioria dos dados/gráficos apresentados de seguida, foram retirados do 

“Memorando sobre emissões de gases com efeito de estufa elaborado com base na 

submissão para a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas de 

15 de abril de 2020” e do Portal do Estado do Ambiente. 

 

4.12.7.4.1 Principais Considerações 

• O GEE com maior representatividade é o CO2 com cerca de 76% do total das 

emissões nacionais. Tal deve-se à importância do setor energia e a predominância 

do uso de combustíveis fósseis.  

• Em 2018, as emissões de GEE, sem contabilização das emissões de LULUCF, foram 

estimadas em cerca de 67,4 Mt CO2e, representando um aumento de cerca de 15% 

face a 1990, um decréscimo de 21,3% relativamente a 2005 e de 4,6% 

relativamente a 2017.  

• Considerando o setor LULUCF, o total de emissões em 2018 é estimado em 61,1 

MtCO2e, correspondendo a um aumento de 2,2% em relação a 1990, uma redução 

de 29,9% relativamente a 2005 e 24,0% face a 2017 (redução relacionada com os 

eventos trágicos, excecionais, relativamente aos incêndios florestais ocorridos no 

ano de 2017).  

• O setor da energia, que inclui os transportes, representa em 2018 cerca de 72% das 

emissões nacionais, apresentando um decréscimo de 5,5% face a 2017. Neste setor, 

a produção de energia e os transportes são as fontes mais importantes 

representando respetivamente cerca de 27% e 26% do total das emissões 

nacionais.  

• Os setores processos industriais e uso de produtos (IPPU), agricultura e resíduos 

têm um peso aproximado, representando 11%, 10% e 7%, respetivamente. Os 

setores IPPU e resíduos apresentam variações negativas 4,2% e 1,8% face a 2017, 
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respetivamente, apresentando a agricultura uma tendência positiva face a 2017, 

inferior a 1%. 

 

4.12.7.4.2 Evolução das Emissões Nacionais de gases efeito estufa 

De acordo com a mais recente atualização do Inventário Nacional de Emissões de 2020 

(relativo ao ano 2018), as emissões de GEE, sem contabilização das emissões de LULUCF, 

são estimadas em cerca de 67,4 Mt CO2e, representando um aumento de cerca de 15,0% 

face a 1990 e um decréscimo de 4,6% relativamente a 2017.  

Considerando o setor LULUCF, o total de emissões em 2018 é estimado em 61,1 MtCO2e, 

correspondendo a um aumento de 2,2% em relação a 1990 e a uma redução de 24,0% face 

a 2017. Esta enorme redução está relacionada com os incêndios florestais, resultado de um 

ano particularmente seco, associada às altas temperaturas verificadas e a ventos 

invulgarmente fortes (como o furacão Ofélia) que varreu a costa da Península Ibérica em 

outubro de 2017, ocorridos no ano de 2017. 

 

 

Figura 4.125 - Evolução das emissões nacionais de gases com efeito de estufa20) 

Fonte: Inventário Nacional de Emissões 2020                                                 

LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry): alteração do uso do solo e florestas 

 

 

20) APA, submissão do inventário nacional realizada em abril/maio de 2019 à União Europeia e à Convenção Quadro das 

Nações Unidas sobre Alterações Climáticas 
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Da análise do gráfico supra apresentado, verifica-se: 

• Rápido aumento das emissões de GEE durante a década de 90; 

• Abrandamento das emissões de GEE no início dos anos 2000; 

•  Decréscimo das emissões nacionais de GEE, em especial após 2005. 

Estas tendências refletem em grande medida a evolução da economia portuguesa que se 

caraterizou por um forte crescimento associado ao aumento da procura de energia e da 

mobilidade na década de 1990, seguindo-se uma situação de estagnação e recessão 

verificada com especial incidência no período 2009-2013.  

• Aumento de 7,0% das emissões nacionais registadas em 2017 face a 2016. 

Este aumento é explicado em grande medida pela forte redução da produção 

hidroelétrica em 2017 devido à muito desfavorável disponibilidade de hídrica (IPH = 

0,47),  

• Diminuição das emissões totais de GEE em 2018 de 4,6% em relação a 2017 

Esta redução está associada ao decréscimo das emissões de vários setores, e 

particularmente às “indústrias da energia”, que registraram uma significativa queda 

- 14,1% - em relação a 2017, refletindo as melhores condições em termos de 

disponibilidade hídrica (IPH = 1.05) em 2018 e o incremento da produção 

hidroelétrica e a consequente queda de emissões.  

A figura seguinte mostra a preponderância do sector energia no total das emissões 

nacionais. 

Com efeito, este setor, que inclui os transportes, é, para toda a série temporal, o principal 

responsável pelas emissões nacionais de gases com efeito de estufa, determinando a sua 

evolução ao longo dos anos. 
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Figura 4.126 - Evolução das emissões setoriais: 1990-2017 

Fonte: Inventário Nacional de Emissões 2020

  

As estimativas do setor LULUCF, mostram que esta categoria mudou de um emissor líquido 

em 1990 (1,2 Mt CO2eq.), para um sumidouro de carbono em 1992. Esta situação foi 

novamente revertida nos anos de 2003 e 2005 devido aos graves incêndios florestais 

ocorridos nos últimos anos.  

Em 2017, este setor voltou a ser um emissor líquido, com um total de 9,8 MtCO2e, 

representando 12% do total de emissões do país pelos motivos referidos anteriormente. 

Em 2018 o setor é estimado de novo com um sumidouro (-6.3 Mt CO2e). 

Pela análise do gráfico apresentado, verifica-se ainda: 

• O sector da energia, é atualmente o maior responsável pela emissão de CO2eq.; 

• Estabilização, com variações reduzidas, das emissões de CO2eq nos sectores: 

processos industriais e uso de produtos, agricultura e resíduos, que têm um peso 

aproximado. 
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4.12.7.4.3 Emissões Nacionais por gás 

 

  

Figura 4.127 - Emissões nacionais por gás em 2015 Figura 4.128 - Emissões nacionais por gás em 2018 

Fonte: Inventário Nacional de Emissões 2015 e 2020 

 

Da análise dos gráficos supra apresentados, verifica-se: 

• A emissão nacional de CO2 em termos percentuais manteve-se; 

• Registou-se uma diminuição 2% da emissão nacional de CH4; 

• Registou-se um aumento de 1% das emissões nacionais de F-gases de N2O. 

O gás com maior representatividade é o CO2 com cerca de 76% do total das emissões 

nacionais, situação que está relacionada com a importância do setor energia e a 

predominância do uso de combustíveis fósseis. 

 

4.12.7.4.4 Emissões por setor em 2018 (sem LULUCF) 

De seguida apresenta-se o gráfico das Emissões (%) sectoriais de CO2e ocorridas em 

Portugal para o ano de 2018. 
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Figura 4.129 - Emissões sectoriais de CO2e – Portugal 2018 

Fonte: Inventário Nacional de Emissões 2020 

 

Pela análise do gráfio supra apresentado verifica-se: 

Sector da Energia 

O sector da energia, incluindo transportes, era em 2018 a principal atividade responsável 

pelas emissões de gases com efeito de estufa, representando 72% das emissões nacionais.  

Neste sector, a produção de transformação de energia e os transportes são as fontes mais 

importantes de emissões, representando respetivamente 26,6% e 25,6% do total das 

emissões nacionais. 

Este sector apresentou um decréscimo de 5,5% face a 2017 e um crescimento de 2% face a 

2015 e cerca de 10% face a 2014. 

 

Subsector dos Transportes 

O setor dos transportes, em grande parte dominado pelo tráfego rodoviário, é outro setor 

cujas emissões mais aumentaram 59% no período 1990-2018. Após o crescimento 

constante das emissões até ao início dos anos 2000, ao qual se seguiu um período de 

estabilização, registou-se, após 2005, um decréscimo das emissões deste setor. 

Nos anos mais recentes, tem-se registado, contudo uma inversão desta tendência, com o 

aumento de 8,7% das emissões dos transportes no período entre 2013 e 2018. 
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Figura 4.130 - Emissões dos transportes - Portugal 1990-2018 

Fonte: Inventário Nacional de Emissões 2020 

 

A evolução recente do setor dos transportes está também relacionada com a evolução 

positiva do Produto Interno Bruto (PIB) verificada desde 2014. Em 2018, o PIB registou um 

aumento de 2,4% mantendo a tendência crescente verificada anteriormente. Em 2018, 

verificou-se igualmente um acréscimo da procura interna nacional com um aumento em 

volume de 3,3%, reforçando o incremento dos anos anteriores. O Índice de Produção 

Industrial diminuiu 0,1% em 2018 face a 2017, contrariando o crescimento que se verificava 

desde 2012. 

 

Outros Subsector  

Os sectores processos industriais e uso de produtos, agricultura têm um peso aproximado, 

representando 11,1%, e 10,1%, respetivamente. O setor dos resíduos apresenta uma 

tendência de decréscimo face a 2018 na ordem dos 2%. 

 

Variação 2017/2018 das emissões por setor (sem LULUCF) 

No gráfico seguinte apresenta-se a variação 2017/2018 das emissões por sector (sem 

LULUCF). 
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Figura 4.131 - Variação 2017/2018 das emissões por setor (sem LULUCF) 

Fonte: Inventário Nacional de Emissões 2020 

 

Da análise do gráfico supra apresentado, verifica-se: 

• Combustão na indústria responsável por cerca de 11% das emissões nacionais 

o Registou uma diminuição de 0,2% em 2018 face a 2017; 

O decréscimo das emissões associadas aos processos industriais está 

relacionado essencialmente com a diminuição da produção de clínquer 

entre 2017 e 2018, já registada desde 2015. Esta queda acentuada está 

associada à contração das vendas no mercado externo, em resultado do 

excesso de oferta na região do Mediterrâneo e da diminuição do consumo 

em África.  

• Aumento das emissões associadas aos processos industriais face a 1990 (20%) 

o Este aumento está relacionado com o crescimento das emissões de gases 

fluorados, em particular com os subsetores do ar condicionado estacionário 

e a refrigeração comercial. 

• Emissões fugitivas representam 2% do total de emissões, e apresentaram um 

decréscimo de 4,4%% face a 2017.  

• Os setores processos industriais e uso de produtos (IPPU), agricultura e resíduos 

têm um peso aproximado, representando 11%, 10% e 7%, respetivamente.  

o Os setores IPPU e resíduos apresentam variações negativas 4,2% e 1,8% 

face a 2017, respetivamente 
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o O sector da agricultura, aprestou um crescimento, no entanto inferior a 1%, 

das emissões entre 2017 e 2018.  

Este aumento é explicado maioritariamente pelo aumento da população de 

bovinos de engorda (+26.667 animais), de ovinos (+55.000) e de aves 

(+826.372).  

o A redução das emissões do setor dos resíduos nos anos mais recentes, está 

relacionada com o aproveitamento energético do biogás em sistemas de 

tratamento de resíduos e águas residuais, bem como a aposta nos 

Tratamentos Mecânicos e Biológicos, que visam a redução dos resíduos 

urbanos (RUB) em aterro e o aumento do quantitativo de resíduos 

recicláveis recuperados. 

 

4.12.7.4.5 Evolução da intensidade carbónica em Portugal  

No gráfico seguinte apresenta-se as emissões de gases com efeito de estufa por unidade de 

PIB. 

 

Figura 4.132 - Emissões de GEE por unidade de PIB, em Portugal (1990-2018) 

Fonte: Inventário Nacional de Emissões 2020 

 

Da análise do gráfico supra apresentado verifica-se um processo de descarbonização da 

economia, com menos emissões de gases com efeito de estufa por cada unidade de riqueza 

produzida, com especial importância nos anos 2005 a 2010. 
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De acordo com o “Memorando sobre emissões de gases com efeito de estufa elaborado 

com base na submissão para a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações 

Climáticas de 15 de abril de 2020” indicam-se vários fatores para esta evolução, 

apresentando-se os mesmos de seguida: 

• Crescimento significativo da energia produzida a partir de fontes de energia 

renovável (principalmente eólica e hídrica); 

• Implementação de medidas de eficiência energética. A melhoria da eficiência no 

setor dos transportes (através da renovação do parque automóvel) e no setor 

habitacional (por via da certificação dos edifícios) poderá também favorecer estas 

tendências.  

• Outro fator não desprezável é a contribuição do saldo importador de eletricidade 

que registou um forte crescimento em meados dos anos 2000s muito influenciado 

pela abertura do MIBEL. O decréscimo da intensidade de emissões parece, no 

entanto, estagnar após 2010, situação que está em parte relacionada com uma 

maior utilização de carvão pelas centrais térmicas nos últimos anos, em resultado 

dos baixos preços deste combustível, em especial nos anos de maior escassez 

hídrica.  Como se poderá verificar na figura seguinte, o saldo importador registou, 

ano após ano, uma redução significativa, verificando-se em 2016, e pela primeira 

vez, um saldo exportador líquido de cerca de 5 TWh. Nos anos seguintes, este valor 

sofreu uma redução, mercê da menor disponibilidade hídrica (essencialmente em 

2017) e consequente forte redução da produção de energia elétrica nacional, 

registando-se, contudo, em 2017 e 2018, um saldo positivo de cerca de 2,7 e 2,6 

TWh, respetivamente. 
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Figura 4.133 - Produção Bruta de Energia Elétrica e saldo importador 

Fonte: Inventário Nacional de Emissões 2020 

 

Da análise do gráfico supra apresentado verifica-se: 

• A contribuição das fontes renováveis na produção elétrica nacional, graças à 

expansão da capacidade renovável do sistema electroprodutor que contava, no 

final de 2018, com um total de 13,9 TW de capacidade instalada, cerca de 10% 

superior relativamente a 2015. As energias renováveis são, desde há uns anos, a 

principal componente do sistema electroprodutor, representando em 2018 cerca 

de 64% do total da capacidade instalada.  

Em termos das diferentes tecnologias: 

o A energia de origem hídrica representa 33% da capacidade instalada; 

o A energia eólica representa 25%; 

o Gás Natural representa 23%. 

 

No que diz respeito ao presente projeto, e tendo presente que o projeto em estudo é um 

Hospital, sem que exista emissão direta de gases de efeito estufa, consideramos, 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) e as emissões relativas ao consumo de 
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energia no hospital. Neste último aspeto, considerou-se somente o consumo de energia 

elétrica e dados do consumo de energia elétrica per capita e por tipo de consumo. 

Apresentam-se nos quadros seguintes os fatores de emissão (dados recolhidos de diversa 

bibliografia disponível) relativos a automóveis ligeiros em função do tipo de combustíveis.  

 

Tráfego Rodoviário 

No quadro seguinte apresentam-se dados referentes à % relativa do tipo de combustível 

utilizada em Portugal relativamente ao total do parque automóvel. 

 

Quadro 4.67 - % do Parque automóvel em Portugal por tipo de combustível – 2010 a 2018 

 
(R) Valor retificado 

Fonte: INE, PORDATA 

Última atualização: 2020-04-29 

 

Em termos de dados de tráfego rodoviário prevê-se, de acordo com a Memória Descritiva 

do Projecto, 1.605 lugares de estacionamento no exterior, divididos em duas grandes áreas: 

Público e Pessoal.  

O parque de estacionamento destinado ao Público está localizado na faixa entre a nova via 

interna de circulação e a futura via distribuidora Principal de ligação da EN 114 e EN 380 e 

apresenta capacidade para 585 lugares. O estacionamento do Pessoal está localizado a 

Norte do edifício, com 883 lugares. Foi ainda considerado o estacionamento das Urgências, 

com capacidade de 102 lugares e 8 ambulâncias, e outro estacionamento Público, para 
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utentes de Psiquiatria, Hemodiálise e Medicina Física e de Reabilitação, com capacidade de 

25 lugares. Para o estacionamento destinado ao Público considerou-se a sua utilização 

apenas durante o período diurno regulamentar (7h às 20h). Para o estacionamento das 

Urgências e do Pessoal, considerou-se uma distribuição homogénea distribuída pelas 24 h. 

Apresentam-se, no quadro seguinte, os dados de tráfego médio horário considerado no 

modelo de simulação do ruído. 

 

Quadro 4.68 – Tráfego Médio Horário de projeto 

Estacionamento (Capacidade total) Veículos 

TMH (Veículos por hora 

Período Regulamentar 

Diurno  

(7h às 20h) 

Entardecer 

(20h às 23h) 

Noturno 

(23h às 7h) 

Público (585 lugares) Ligeiros 45 0 0 

Pessoal (883 lugares) Ligeiros 20 5 12 

Urgências (102 lugares e 8 ambulâncias) 
Ligeiros 2 1 1 

Pesados 1 0 0 

Público para tratamento de: Psiquiatria, Medicina 

Física e Reabilitação e Hemodiálise (25 lugares)  
Ligeiros 2 0 0 

Total  70 6 13 

 

Tendo por base o suprarreferido considerou-se para a fase de exploração um Tráfego 

Médio Horário Anual (TMHA) de 1408 veículos. 

 

Quadro 4.69 – TMDA previsto de veículos automóveis associados ao empreendimento tendo em 

conta a % do automóvel existente em Portugal 

Tipo de 

combustível 

TMDA no 

empreendimento  

Diesel 908 

Gasolina  459 

GPL 17 

Outros 11 

Total 1408 

TMDA - Tráfego Médio Diário Anual Previsto. 
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No quadro seguinte apresentam-se os fatores de emissão considerados para o 

presente estudo. 

 

Quadro 4.70 - Fatores de emissão relativos a automóveis ligeiros em função do tipo de 

combustível 

Tipo de 

combustível 

CO2 

(g CO2e/km) 

CH4  

(g CO2e/km) 

N2O 

 (g CO2e/km) 

Total GEE p/veículo 

(g CO2e/km) 

Total GEE anual 

(Ton CO2e) 21) 

Gasolina  207,6 0,16 0,84 208,6 20 969,05   

Gasóleo 191,8 0,05 1,67 193,5 38 484,64 

GPL 211,6 0,34 1,15 213,1 328,55               

Total 60 296,57   

Fonte: www.defra.gov.uk. 

Nota:  

Não foram utilizados fatores de emissão para os veículos pesados em virtude da percentagem destes, relativamente ao total de 

veículos no empreendimento, ser muito reduzido. 

 

Consumo de Energia Elétrica 

No quadro seguinte apresenta-se o Consumo de energia elétrica per capita e por tipo de 

consumo. 

 

Quadro 4.71 – Consumo de energia elétrica per capita e por tipo de consumo para o ano de 2017 

Ano Total 

Consumo de Energia elétrica por tipo de consumo (kwh) 

Doméstico 
Não-

doméstico 
Indústria Agricultura 

Iluminação 

das vias 

públicas 

Edifícios do 

Estado 

2017* 4.632,5 1.219,6 1.177,6 1.738,5 164,6 142,3 156,7 

* Valores Provisórios  

Fontes/Entidades: INE, DGEG/MAAC, PORDATA 

Última atualização: 2020-06-15 

 

 

 
21 Km total efetuados associados ao novo hospital em função do TMDA previsto. O percurso médio estimado diário para cada 

veículo automóvel foi de 60 km. 
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4.13 RESÍDUOS 

4.13.1 Enquadramento Legislativo 

A nível comunitário, a prevenção da produção de resíduos está enquadrada na Estratégia 

Temática para a Prevenção e Reciclagem de Resíduos e no disposto na Diretiva Quadro 

“Resíduos” (Diretiva 2008/98/CE), nomeadamente no artigo 29º que estabelece a 

necessidade da criação de programas de prevenção de resíduos, constituindo-se assim 

como uma prioridade nas políticas ambientais em Portugal. 

Ainda em termos legislativos em 18 de dezembro de 2014, foi aprovada a Decisão 

2014/955/UE que altera a Decisão 2000/532/CE relativa à lista de resíduos em 

conformidade com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. 

Em Portugal, as orientações estratégicas para os resíduos foram consagradas em vários 

planos específicos, nomeadamente o Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU), 

o Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares (PERH) e o Plano Estratégico de Gestão dos 

Resíduos Industriais (PESGRI). 

A gestão sustentável dos resíduos necessita, no entanto, da formalização de uma estratégia 

integrada e abrangente que garanta a eficácia de uma política nacional de resíduos, numa 

ótica de diminuição dos impactes associados à utilização dos recursos naturais, de forma a 

melhorar a eficiência da sua utilização e a proteção do ambiente e da saúde humana. 

Neste contexto, foi relevante a aprovação do Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que 

altera e republica o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, estabelecendo o regime 

geral aplicável à prevenção, produção e gestão de resíduos e transpondo para a ordem 

jurídica interna a Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

Novembro, incluindo a gestão dos resíduos de construção e demolição (RCD) que obedecia 

ao disposto no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Este diploma preconiza que as 

orientações fundamentais de âmbito nacional da política de resíduos constem do Plano 

Nacional de Gestão de Resíduos (PNGR), que deve estabelecer regras orientadoras para os 

planos específicos de gestão de resíduos, os quais concretizam esse Plano em cada área 

específica de atividade geradora de resíduos. 

Assim e através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-C/2015 de 31 de dezembro 

de 2014, foi aprovado o Plano Nacional de Gestão de Resíduos (PNGR) para o horizonte 

2014-2020 que “constitui-se como um instrumento de planeamento macro da política de 

gestão de resíduos estabelecendo as orientações estratégicas, de âmbito nacional, de 

prevenção e gestão de resíduos, bem como as regras orientadoras que asseguram a 
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coerência dos instrumentos específicos de gestão de resíduos, no sentido da concretização 

dos princípios enunciados no direito europeu e nacional, numa ótica de proteção do 

ambiente e desenvolvimento do País.” 

O PNGR estabeleceu que as entidades identificadas, no PNGR como entidades 

responsáveis, deverão desenvolver por sua iniciativa as diligências necessárias à 

concretização das ações que lhes estão atribuídas, nos termos previstos no PNGR e em 

articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA, I. P.), enquanto autoridade 

nacional de resíduos, determinando ainda que a APA, I. P., acompanhe e monitorize a 

execução das medidas previstas no PNGR. 

Complementarmente e no âmbito das regras a que deve obedecer o transporte de resíduos 

dentro do território nacional foi publicada na Portaria n.º 335/97, de 16 de maio, tendo por 

objetivo “tornar mais eficaz a fiscalização e controlo das transferências de resíduos dentro 

do território nacional por forma a corresponder à necessidade de proteger e melhorar a 

qualidade do ambiente e a saúde pública.” 

Por outro lado, a Portaria n.º 289/2015 de 17 de setembro, aprova o Regulamento de 

Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), que 

estabelece os procedimentos de inscrição e registo bem como o regime de acesso e de 

utilização da plataforma, nos termos do n.º 2 do artigo 46.º do Regulamento Geral de 

Gestão de Resíduos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado 

pelo Decreto - Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto, pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de 

dezembro, pelos Decretos–Leis n.ºs 183/2009, de 10 de agosto, e 73/2011, de 17 de junho, 

pela Lei n.º 82 -D/2014, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio. 

 

A gestão dos resíduos hospitalares em Portugal nos últimos anos sofreu um 

desenvolvimento positivo. 

O Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares (PERH), foi fundamentado e publicado através 

da Portaria n.º 43/2011, de 20 de janeiro, e teve em consideração os objetivos 

programáticos e os planos de ação fixados para o período anterior, de 1999 a 2005, 

procedendo à sua avaliação, no sentido de lhe dar a necessária continuidade, com uma 

visão ajustada ao contexto atual e perspetivas futuras, e pretendia ser um plano que visava 

definir as estratégias a implementar e as metas, para a gestão dos resíduos hospitalares 

(RH). 
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Os principais objetivos deste PERH, foram o de fornecer aos responsáveis um conjunto de 

informações que sustente a tomada de decisão e propor grandes linhas de orientação que 

sirvam de referencial a todos os aspetos associados à gestão dos RH’s. 

O PERH 2011-2016 foi alicerçado nos princípios enunciados no quadro legal comunitário e 

nacional aplicável, salientando-se o Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que altera e 

republica o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, no sentido de reforçar as medidas 

em matéria de prevenção de resíduos hospitalares, introduzindo a abordagem do ciclo de 

vida dos produtos e materiais e não apenas a fase de gestão do resíduo, colocando a tónica 

na redução dos impactes ambientais resultantes da produção e gestão de resíduos, e 

fortalecendo a noção do valor económico associado aos mesmos. Incorpora ainda o 

incentivo à valorização dos resíduos e utilização dos materiais resultantes da valorização, 

no sentido da eliminação constituir a última opção de gestão considerada. A salvaguarda da 

proteção da saúde humana na perspetiva da prevenção da doença e promoção da saúde é 

uma preocupação também patente em todo o processo de gestão desta tipologia de 

resíduos. De notar que a estratégia do PERH 2011-2016 pressupõe o reforço e convergência 

de sinergias por parte dos diferentes stakeholders visando uma efetiva implementação do 

Plano, num entendimento assumido de responsabilidade partilhada. 

Para prosseguir este propósito, foi tido em devida consideração o quadro legal comunitário 

e nacional aplicável, salientando-se, neste contexto, o regime geral de gestão de resíduos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, e a Directiva 2008/98/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos resíduos. O Plano 

Estratégico foi desta forma alicerçado nos Princípios enunciados no referido quadro legal, 

no sentido de reforçar as medidas em matéria de prevenção de resíduos hospitalares, 

introduzindo a abordagem do ciclo de vida dos produtos e materiais e não apenas a fase de 

gestão do resíduo, colocando a tónica na redução dos impactes ambientais resultantes da 

produção e gestão de resíduos, e fortalecendo a noção do valor económico associado aos 

mesmos. Incorpora ainda o incentivo à valorização dos resíduos e utilização dos materiais 

resultantes da valorização, no sentido da eliminação constituir a última opção de gestão 

considerada. 

Assim, para cada ação são indicados os principais intervenientes envolvidos ou a envolver, 

sendo estes os responsáveis pela sua concretização e, consequentemente, pela 

prossecução dos objetivos operacionais estabelecidos.  

Estes, conjugados com as ações a desenvolver, visam assegurar o cumprimento das 

estratégias definidas nos normativos legais, comunitários e nacionais, bem como fomentar 
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o conhecimento e o desenvolvimento técnico e científico em matéria de resíduos 

hospitalares. Os objetivos e ações foram ancorados em cinco Eixos Estratégicos, a saber:  

 Eixo I – Prevenção;  

 Eixo II – Informação, Conhecimento e Inovação;  

 Eixo III – Sensibilização, Formação e Educação;  

 Eixo IV – Operacionalização da Gestão;  

 Eixo V – Acompanhamento e Controlo.  

O PERH 2010-2016 encontra-se estruturado em nove capítulos: a “Avaliação do PERH 1999-

2005”, no qual se faz um balanço da concretização das metas estabelecidas no anterior 

PERH para os horizontes 2000 e 2005 e o “estado da arte” em 2009; o “Enquadramento”, 

em que se referem as principais linhas de orientação político-estratégicas para o actual 

Plano; a “Situação de referência”, na qual se procede à análise da situação actual com uma 

apresentação dos quantitativos de produção dos resíduos hospitalares, para além da 

identificação e caracterização dos operadores e das instalações de gestão dos resíduos 

hospitalares; os “Cenários para a gestão dos resíduos hospitalares”, onde se projectam as 

tendências de evolução; a “Estratégia do Plano”, com os eixos estratégicos em que assenta, 

objectivos operacionais, acções e metas associadas; a “Avaliação do Plano”, na qual se 

programam os principais momentos de monitorização e de avaliação do Plano.  

Este Plano Estratégico atende ainda ao regime económico-financeiro da gestão de resíduos, 

consignado no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, a par das linhas de 

financiamento consubstanciadas no Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) 

para o período 2007-2013. 

Entende-se por Resíduos Hospitalar, como o resíduo resultante de actividades médicas 

desenvolvidas em unidades de prestação de cuidados de saúde, em actividades de 

prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e investigação, relacionada com seres 

humanos ou animais, em farmácias, em actividades médico-legais, de ensino e em 

quaisquer outras que envolvam procedimentos invasivos, tais como acupunctura, piercings 

e tatuagens. 

 

Estes dividem-se em quatro grupos: 

 Grupo I - Resíduos equiparados a urbanos, são aqueles que não apresentam 

exigências de tratamento; 
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 Grupo II - Resíduos hospitalares não perigosos, são aqueles que não estão sujeitos 

a tratamento específico, podendo ser equiparados a urbanos; 

 Grupo III - Resíduos hospitalares de risco biológico, são resíduos contaminados ou 

suspeitos de contaminação, susceptíveis de incineração ou outro tratamento eficaz, 

permitindo posterior eliminação; 

 Grupo IV - Resíduos hospitalares específicos, são resíduos de vários tipos de 

incineração obrigatória. 

 

Para a colocação dos resíduos foi criado um sistema em que contentores e recipientes de 

diferentes cores correspondem a um grupo de resíduos, nomeadamente:  

 Grupo I e II - Recipiente de cor preta 

 Grupo III - Recipiente de cor branca com indicação de risco biológico 

 Grupo IV - Recipientes de cor vermelha, Materiais cortantes e perfurantes devem 

ser acondicionados em recipientes imperfuráveis 

A elaboração do PERH foi acompanhada da respetiva Avaliação Ambiental Estratégica, nos 

termos do disposto no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho. Da consulta pública foram 

recebidos contributos de cidadãos a título individual, entidades públicas e associações.) 

Terminada a vigência do PERH (2011-2016) foi efetuada uma avaliação à sua 

implementação, visando identificar oportunidades de melhoria que contribuam para a 

definição das orientações estratégicas futuras no âmbito dos resíduos hospitalares. 

 

Com base no Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares 2010 - 2016, e utilizando-se os 

dados constantes no mesmo, efetua-se a caracterização dos resíduos hospitalares. 

Nos Quadros seguintes caracteriza-se de uma forma detalhada a produção de resíduos, no 

ano de 2006, no universo dos hospitais, nomeadamente as capitações de produção por 

Região e por tipo de entidade.  

Os valores máximos surgem em Lisboa e Vale do Tejo, para qualquer dos Grupos, 

verificando-se os mínimos no Alentejo.  

Destaca-se a maior percentagem de produção na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 

evidenciando-se a produção de resíduos dos Grupos I e II. A Região Norte apresenta 

quantitativos também numa ordem de grandeza muito elevada, destacando-se os do Grupo 
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IV, quase na mesma ordem de grandeza de Lisboa e Vale do Tejo. Os valores mais baixos de 

produção foram registados no Algarve. 

 

Quadro 4.72- Resumo da produção de resíduos hospitalares nos hospitais e respetivas capitações 

das camas por Região em 2006 

Região 
N.º de 

Camas 
Unidade 

Grupo I e 

II 
Grupo III Grupo IV Total 

Norte 11 215 
Kg/ano 19.085 4.353 659 24.097 

Kg/cama/dia 4,66 1,06 0,16 5,89 

Centro 8 594 
Kg/ano 11.073 2.586 322 13.981 

Kg/cama/dia 3,53 0,82 0,10 4,46 

Lisboa e Vale 

do Tejo 
11 738 

Kg/ano 36.641 8.873 750 46.264 

Kg/cama/dia 8,55 2,07 0,17 10,80 

Alentejo 1 767 
Kg/ano 1.226 289 33 1.548 

Kg/cama/dia 1,9 0,45 0,05 2,40 

Algarve 849 
Kg/ano 1.179 278 32 1.489 

Kg/cama/dia 3,81 0,90 0,1 4,81 

Total 34 163 
Kg/ano 69.204 16.379 1.795 87.378 

Kg/cama/dia 5,55 1,31 0,14 7,01 

Fonte: PERH 2010 - 2016 

 

No seguinte quadro apresenta-se a distribuição da produção de resíduos hospitalares por 

grupo e por região, para o ano de 2006. 
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Quadro 4.73– Distribuição da produção de resíduos hospitalares por Grupo e por Região, em 2006 

Região Unidade Grupo I e II Grupo III Grupo IV 

Norte % 27,58 26,58 36,71 

Centro % 16,00 15,79 17,91 

Lisboa e Vale do Tejo % 52,95 54,17 41,75 

Alentejo % 1,77 1,76 1,84 

Algarve % 1,70 1,69 1,79 

Fonte: PERH 2010 - 2016 

 

No que respeita à produção de resíduos hospitalares do Grupo III em 2006 por Regiões, 

verifica-se que a Região de Lisboa é responsável por mais de metade da produção, 

seguindo-se a Região Norte com 27%, Centro com 16% e a Região do Alentejo e do Algarve 

representam quase 2% cada.  

Relativamente à produção de resíduos hospitalares do Grupo IV para o mesmo ano, 

constata-se que a Região de Lisboa é responsável por 42%, 37% deve-se à Região Norte, 

18% ao Centro e quase 2% ao Algarve e ao Alentejo 

De forma a perceber a evolução da produção de resíduos hospitalares, apresenta-se no 

quadro seguinte a quantidade de resíduos hospitalares (t) dos Grupos I e II, III e IV, 

estimada para o período de 2001 a 2006. 

 

Quadro 4.74 - Quantidade de resíduos hospitalares (t) dos Grupos I e II, III e IV, estimada para o 

período de 2001 a 2006 

Grupos de resíduos 

hospitalares 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Grupos I e II 65.319 68.227 89.666 124.281 71.154 86.869 

Grupo III 16.456 18.119 18.857 19.610 19.854 20.719 

Grupo IV 3.509 2.415 2.493 2.322 2.304 2.252 

Total 85.285 88.761 111.015 146.213 93.312 109.840 

Fonte: PERH 2010 – 2016 
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No que respeita à evolução da produção de resíduos em Portugal, e pela análise do Quadro 

anterior, constata-se que ao longo dos anos a produção de resíduos do Grupo III tem vindo 

a aumentar verificando-se um comportamento inverso dos resíduos do Grupo IV. 

 

4.13.2 Instalações de Gestão de Resíduos Hospitalares  

• Resíduos dos Grupos III e IV  

No âmbito do Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares verificaram-se as instalações de 

gestão de resíduos existentes em Portugal. 

No final de 2009, a gestão dos resíduos hospitalares dos Grupos III e IV era assegurada por 

cinco empresas com instalações licenciadas para o efeito, apresentando-se de seguida uma 

breve caracterização das instalações em Portugal Continental, nomeadamente no que 

respeita às capacidades instaladas e tipologias de resíduos recebidas.  

Em Portugal Continental existem oito unidades de armazenamento temporário de resíduos 

hospitalares, sendo que apenas uma se localiza no interior, em Castelo Branco. Contudo, 

uma vez que se encontram estabelecidos circuitos de recolha a partir destas unidades, o 

território encontra-se totalmente servido.  

No que respeita às unidades licenciadas para o tratamento dos resíduos do Grupo III, 

existiam, em 2009, seis unidades de autoclavagem em funcionamento e seis unidades que 

se reportam ao tratamento por descontaminação com germicida.  

Relativamente aos resíduos do Grupo IV, estes são incinerados na única central de 

incineração existente em Portugal Continental ou são exportados obedecendo aos 

requisitos do movimento transfronteiriço de resíduos. 

Na seguinte Figura apresenta-se as unidades de armazenamento temporário de resíduos 

hospitalares em Portugal Continental bem como das unidades de autoclavagem e da 

central de incineração existentes em Portugal Continental. 
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Figura 4.134 - Unidades de armazenamento temporário e Tratamento de resíduos hospitalares em Portugal Continental 

A Autoclavagem e armazenamento temporário de resíduos do G. IV e de outros resíduos hospitalares perigosos 

B Central de incineração de resíduos hospitalares 

C Armazenamento temporário de resíduos dos G. III e IV e de outros resíduos hospitalares perigosos 

D Reembalagem e armazenamento temporário de resíduos do G. IV e de outros resíduos hospitalares perigosos 

Fonte PERH 2010 - 2016 
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No quadro seguinte apresentam-se as instalações para tratamento de resíduos hospitalares 

com as respetivas capacidades instaladas e tipologias de resíduos recebidas existentes em 

Portugal, em 2009. 

 

Quadro 4.75 – Capacidade Instalada e Tipologias de resíduos rececionados nas instalações de 

tratamento de resíduos hospitalares 

Região 

Autoclavagem de 

resíduos 

hospitalares do 

Grupo III 

Armazenamento de resíduos 

hospitalares do Grupo IV e de 

outros resíduos perigosos 

produzidos em unidades 

produtoras de resíduos 

hospitalares (capacidade 

instantânea) 

Incineração 

de resíduos 

hospitalares 

Reembalagem e 

armazenamento de 

resíduos do Grupo 

III tratados com 

germicida 

Norte 20 t/dia 20 t n.d 75 t/ano 

Centro n.d 42 t n.d 117 t/ano 

Lisboa a Vale 

do Tejo 
80 t/dia 79 t 8 t/dia 281 t/ano 

Alentejo 17 t/dia 9 t n.d n.d 

Algarve 8 t/dia 19 t n.d 21 t/ano 

Fonte: PERH 2010- 2016 

 

A capacidade de autoclavagem de resíduos hospitalares do Grupo III e a capacidade 

instantânea de armazenamento dos do Grupo IV são nitidamente superiores nas Regiões 

Centro e de Lisboa e Vale do Tejo. 

 

4.13.3 Síntese  

Após análise ao referido anteriormente é possível verificar-se que no panorama Nacional 

tem existido um aumento da produção de resíduos pertencentes aos Grupo I, II e III e uma 

diminuição da produção de resíduos do Grupo IV.  

É possível verificar-se que a região do Alentejo apresenta os valores com menor produção 

de resíduos hospitalares nomeadamente, os do Grupo III e IV.  

Importa ainda referir que na região do Alentejo existe uma unidade de autoclavagem em 

Beja, para os resíduos do Grupo III e existe apenas uma unidade de incineração de resíduos 
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hospitalares em território nacional que se localiza em Lisboa, com uma capacidade de 8 

t/dia. 

 

4.13.4 Entidade Gestora do Sistema Intermunicipal - GESAMB 

Relativamente à 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, 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. 

A sua área de intervenção corresponde a 6,9 % da área total do país, e procede ao 

tratamento e valorização de 1,6 % do lixo doméstico produzido em Portugal. 

A GESAMB tem sede no Aterro Sanitário Intermunicipal, na Estrada Nacional n.º 380 (Évora 

- Alcáçovas), ao quilómetro 89,9. 

O Sistema Intermunicipal de Resíduos Urbanos do Distrito de Évora (SIRU) é um sistema 

integrado de resíduos sólidos urbanos que se traduz pelo conjunto de operações de 

acondicionamento e transporte dos resíduos e pelas soluções de tratamento, valorização 

e/ou destino final, que responde aos objetivos gerais e sectoriais dos interesses de uma 

região e das prioridades da política nacional e comunitária nesta matéria. 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 398 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

 

 

Figura 4.135 – SIRU 

Fonte - http://www.gesamb.pt/Siru/Sistema   

 

O SIRU dá neste momento resposta a dois tipos distintos de recolha de resíduos que se 

classifica de acordo com o modo de deposição.  

Assim, considera-se que se efetua uma Recolha Indiferenciada quando o produtor de 

resíduos os coloca em bruto no contentor, existindo uma Recolha Seletiva quando o 

produtor deposita os resíduos em diferentes contentores. 
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Figura 4.136 – SIRU – Recolha seletiva 

Fonte - http://www.gesamb.pt/Siru/Sistema   

 

 

Figura 4.137 – SIRU – Recolha indeferenciada 

Fonte - http://www.gesamb.pt/Siru/Sistema   

 

As principais infraestruturas situam-se nos arredores de Évora, tais como: o Aterro 

Sanitário, Centro de Triagem, Edifícios Técnicos e Administrativos, Estação de Tratamento 
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de Águas Lixiviantes (ETAL), e ainda, a nova Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico 

(TMB). Acrescem a estas estruturas, seis Estações de Transferência espalhadas pelo distrito 

-e onde também se localizam os Ecocentros- e 670 Ecopontos (2013). Para garantir a 

gestão, o transporte e o tratamento de todas as tipologias de resíduos inerentes à sua 

atividade, a GESAMB tem na sua frota diferentes tipos de veículos e máquinas (56 

unidades) e percorrem anualmente cerca de 546 mil km (2013). 
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5 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

5.1 BIODIVERSIDADE 

A área de estudo ainda que localizada nas imediações de Évora, localiza-se localmente 

numa área com baixa densidade populacional. É atualmente caraterizada por uma reduzida 

presença humana e por 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, sendo dessa forma 

uma área agroflorestal. A oliveira surge também nesta paisagem, de forma aleatória, sem 

assumir a estrutura ordenada e alinhada do olival. As áreas artificializadas são escassas, 

sendo representadas apenas pela rodovia CM1085 a N/NO da área de estudo. 

A evolução da situação de referência sem projeto, desde que se mantenha a tipologia dos 

Habitats, presentes, aponta para que não ocorram grandes alterações na área de estudo. 

As fitocenoses, zoocenoses e habitats, presentes na área de estudo, encontram-se 

adaptadas ao atual nível de intervenção a que são atualmente sujeitas.  

Em consequência, e tendo em conta a baixa densidade populacional caraterística da zona, 

as comunidades faunísticas que preferencialmente utilizam os biótopos presentes, 

tenderão a manter-se. 

 

 

5.2 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES DE USO DO SOLO 

Na ausência de realização do Projeto não são previsíveis alterações do ordenamento do 

território, nem em condicionantes de uso do solo, considerando a implantação do projeto 

prevista em conformidade com o PDM de Évora “Outros Equipamentos – Hospital Regional 

de Évora”. 

 

 

5.3 COMPONENTE SOCIAL E SAÚDE HUMANA 

Conforme anteriormente referido no estudo, o desenvolvimento do Projeto estará sujeito 

às assimetrias regionais associadas ao desenvolvimento económico e social das regiões. 

Ainda assim, a dinamização imposta pelo Governo para o cumprimento dos objetivos de 

reforço das infraestruturas de saúde, nomeadamente em contexto de pandemia, constitui 
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uma atenuante significativa no contexto social da região, dado que estão criadas com o 

desenvolvimento do(s) Projeto(s), as condições para o desenvolvimento e melhoria dos 

cuidados de saúde na região. 

Deste modo, é expectável na ausência do Projeto, e face aos objetivos que o mesmo possui, 

que o desenvolvimento social e socioeconómico ao nível dos cuidados de saúde – 

estagnado - da região se mantenha, não contribuindo para o posicionamento da região 

como uma referência em termos de cuidados médicos e assistenciais para a população da 

região do Alentejo Central, nomeadamente para os 14 municípios que compõem a 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central – Alandroal, Arraiolos, Borba, Montemor-o-

Novo, Estremoz, Évora, Mora, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas 

Novas, Viana do Alentejo e Vila Viçosa. 

No que diz respeito à saúde humana, na ausência do projeto é previsível a manutenção da 

situação atual, não se prevendo alteração sensível do atual perfil de saúde na região. 

 

 

5.4 RECURSOS HÍDRICOS  

Com a ausência de Projeto e no que se refere à drenagem natural verificar-se-á apenas a 

manutenção da situação atual.  

 

 

5.5 AMBIENTE SONORO  

A evolução natural do ambiente sonoro na área de influência acústica do projeto está 

relacionada com as suas características atuais e futuras de ocupação e uso do solo. 

Atualmente a área de intervenção e a envolvente dos recetores sensíveis existentes não 

possui ocupação antrópica significativa, sendo ocupada por campos agrícolas e atividade 

agropecuária, pelo que é também previsível que no futuro venha a apresentar o mesmo 

tipo de ocupação. 

Sendo difícil estimar qual a evolução do ambiente sonoro atual ao longo dos anos, em 

virtude de existir um infindo número de hipóteses de evolução das principais fontes de 

ruído existentes e de um infindo número de outras fontes de ruído relevantes que poderão 

passar a contribuir para o ambiente sonoro existente, afigura-se adequado admitir, na 
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vigência de uma política nacional e europeia direcionada para a proteção das populações, 

patente no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro), que os 

níveis sonoros atuais não deverão sofrer no futuro, para este cenário de evolução, grandes 

alterações, ou seja, o ambiente sonoro associado à alternativa zero, deverá assumir no 

futuro valores semelhantes aos atuais e compatíveis com os limites legais vigentes. 

 

 

5.6 SOLOS  

A evolução das características pedológicas desta região estará dependente da intensidade 

de atuação dos fatores de formação dos solos, entre os quais se destaca o tempo, como um 

dos mais importantes. No entanto, à escala temporal que nos interessa aqui analisar, não 

são de esperar alterações destes solos a longo prazo. 

 

 

5.7 USOS DO SOLO 

A não concretização do Projeto contribuirá para a manutenção das áreas agroflorestais e de 

pastagens, nomeadamente os campos agrícolas com cultivo de arvenses ou pastagens, e 

criação pecuária, sobretudo de gado bovino e ovino, bem como das azinheiras e sobreiros, 

integradas na propriedade. 

Assim, a evolução futura dos usos do solo daquela área estará sempre relacionada com a 

eventual iniciativa Promotor do Projeto em infraestruturar com a consequente perda da 

qualidade dos mesmos, nomeadamente devido à sua impermeabilização e compactação.  

Na ausência de realização do Projeto não são, contudo, previsíveis alterações significativas 

nos usos do solo. Neste âmbito, é expectável a manutenção das classes de Usos do Solo 

identificadas no Estudo. 

 

 

5.8 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Dada a escala temporal a que ocorrem os fenómenos geológicos, considera-se que, na 

ausência do Projeto, não haverá alterações à situação atual. 
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5.9 PAISAGEM  

A descrição da evolução da área de implantação do projeto na ausência do mesmo é 

sempre uma tarefa de difícil execução, já que se baseia, necessariamente, numa análise 

maioritariamente subjetiva, excetuando, claro, o conhecimento que se tenha de projetos 

e/ou planos de desenvolvimento da zona. 

Da análise efetuada no âmbito do presente EIA, não será de esperar que a não 

concretização do projeto venha a condicionar, de forma relevante, a evolução do ambiente 

na generalidade da área de implantação do projeto, já que a maioria dos impactes 

expectáveis decorrentes da concretização do projeto se afiguram pouco significativos e 

minimizáveis. 

Do ponto de vista da maior parte dos aspetos eminentemente físicos do território 

atravessado pelo presente projeto, como seja a fisiografia, a não realização do projeto 

manterá as condições existentes, uma vez que estas características se apresentam bastante 

consolidadas. 

Em termos da paisagem, a não concretização do projeto previsto (no caso de não ocorrer 

qualquer outro tipo de alteração), perpetuará as características visuais e sensoriais 

existentes. 

 

 

5.10 PATRIMÓNIO 

É previsível que a não construção do Projeto, face ao referido na Situação de Referência, 

não trará qualquer alteração à situação atual. 

 

 

5.11 QUALIDADE DO AR 

A região em estudo apresenta características rurais, com dispersa ocupação humana, sendo 

a principal fonte de poluição atmosférica a circulação rodoviária. Considera-se que na 

ausência do Projeto, tendo as características da zona em estudo, as alterações à situação 

atual serão reduzidas a nulas. 
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5.12 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Ao nível do clima e microclima da região em causa, não se prevê que haja qualquer 

alteração neste descritor na ausência do novo projeto. Na ausência do novo projeto, a área 

prevista para a implantação do mesmo apresentará as mesmas tendências de Alterações 

Climáticas observadas a nível global. 

 

 

5.13 RESÍDUOS 

Não se perspetivam grandes alterações deste descritor na ausência do projeto. A ausência 

do projeto poderá levar a uma menor produção de resíduos, líquidos e sólidos. 
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6 IMPACTES AMBIENTAIS  

6.1 INTRODUÇÃO 

No presente Capítulo procede-se à caracterização dos potenciais impactes ambientais 

induzidos em consequência da presença física do Projeto e dos seus efeitos sobre o 

ambiente biofísico e socioeconómico onde se insere. 

A análise de impactes irá conferir especial relevo aos descritores com que o Projeto mais 

interfere, considerando-se a mesma hierarquização apresentada na caracterização do 

ambiente afetado (ver quadro seguinte). 

Quadro 6.1 – Hierarquização dos descritores ambientais 

Hierarquização dos fatores ambientais Fatores Ambientais 

Muito Importantes Biodiversidade 

Importantes 

Ordenamento do Território e Condicionantes de 

Uso do Solo 

Componente Social e Saúde Humana 

Recursos hídricos 

Pouco Importantes 

Ambiente Sonoro 

Solos e Usos do Solo 

Geologia e Geomorfologia 

Paisagem 

Património 

Qualidade do Ar 

Clima e Alterações Climáticas 

Resíduos 

 

De uma forma geral, a metodologia utilizada baseia-se na: 

• Identificação dos potenciais impactes decorrentes do Projeto, sobre cada um dos 

descritores; 

• Avaliação dos impactes recorrendo à sua qualificação e, quando possível à sua 

quantificação. 

Os impactes são descritos sectorialmente, distinguindo-se os relativos à fase de construção 

e de desativação (usualmente de duração mais curta), dos da fase de exploração 

(usualmente de maior duração), tendo em conta as particularidades das ações relativas a 

cada uma destas fases do Projeto. 
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Para a identificação de impactes será utilizada uma matriz que permite cruzar as ações 

/atividades com os descritores ambientais.  

As atividades passíveis de induzir impactes serão agrupadas em função da fase em que 

ocorrem: construção e desativação, exploração. 

O significado do impacte, acima referido, é atribuído segundo uma avaliação ponderada 

dos impactes ambientais. Esta avaliação ponderada é realizada segundo a fórmula22) a 

seguir apresentada. 

 

Significado do Impacte = 

Fator de ponderação23) × fator de ponderação do critério × pontuação atribuída ao 

critério 

Número total de critérios 

 

A classificação dos impactes quanto à sua significância terá em conta todos os critérios 

acima apresentados, de forma ponderada, bem como a Hierarquização dos fatores 

ambientais, para que se obtenha uma classificação de “Significativo”, “Moderadamente 

significativo”, “Pouco significativo” ou “Não significativo”. 

 

Quadro 6.2 – Escala da Classificação dos impactes quanto à sua significância – Fatores Muito Importantes 

Escala (intervalo) Significância do impacte 

[7,5 a 12,5] Significativo 

[6,3 a 7,5[ Moderadamente significativo 

]3,4 a 6,3[ Pouco significativo 

[3,4] Não significativo 

 

Quadro 6.3 – Escala da Classificação dos impactes quanto à sua significância – Fatores Importantes 

Escala (intervalo) Significância do impacte 

[6,0 a 10,0] Significativo 

[5,0 a 6,0[ Moderadamente significativo 

]2,7 a 5,0[ Pouco significativo 

[2,7] Não significativo 

 
22) O desenvolvimento da fórmula apresentada decorre da análise específica das características do Projeto e da sua relação 

com os aspetos ambientais considerados na zona de implantação do Projeto.  

23) Hierarquização dos impactes. 
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Quadro 6.4 – Escala da Classificação dos impactes quanto à sua significância – Fatores Pouco Importantes 

Escala (intervalo) Significância do impacte 

[4,5 a 7,5] Significativo 

[3,8 a 4,5[ Moderadamente significativo 

]2,0 a 3,8[ Pouco significativo 

[2,0] Não significativo 

 

Relativamente à importância dos impactes ambientais determinados pelo Projeto, adotou-

se uma metodologia de avaliação qualitativa na escolha da escala dos critérios para cada 

descritor ambiental, e uma metodologia de avaliação quantitativa, por forma a permitir 

transmitir, de forma clara, o significado dos impactes ambientais determinados pelo 

Projeto em cada uma das vertentes do meio. 

 

Nota 

A metodologia da classificação dos impactes ponderados foi desenhada para ser aplicada 

aos impactes negativos, uma vez que nem todos os critérios identificados são aplicáveis aos 

impactes positivos, nomeadamente o critério da “Capacidade de minimização ou 

compensação”. Assim, a análise aos valores apresentados da quantificação do impacte 

positivo, deverá ser analisada/ponderada à luz do acima referido. 

 

Síntese de Impactes 

Finalmente os impactes identificados e avaliados serão ser sintetizados numa matriz, no 

qual se descreve sucintamente as potenciais afetações por descritor, assim como a 

identificação específica dos locais/ fases onde é previsível a sua ocorrência. 

Esta matriz é acompanhada por uma carta síntese de impactes (se aplicável) que permita 

visualizar espacialmente a ocorrência dos diversos tipos de impactes identificados. 
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6.2 IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS FONTES GERADORAS DE IMPACTES PARA AS FASES DE 

CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E DESATIVAÇÃO  

Os principais impactes gerados pela generalidade dos Projetos iniciam-se na fase de 

construção, altura em que se verificam as principais interferências a nível da ocupação do 

solo e as potenciais afetações a valores naturais, paisagísticos e socioeconómicos 

existentes. 

No Projeto em análise verifica-se uma afetação direta da área a ocupar pelos componentes 

do Projeto (mais alargada e temporária durante a fase de construção e mais localizada e 

permanente durante a fase de exploração), assim como uma afetação indireta de uma área 

envolvente às zonas em obra, gerada pela perturbação induzida pelas atividades em curso. 

 

 

6.3 ANÁLISE DE IMPACTES POR DESCRITOR 

6.3.1 Biodiversidade 

6.3.1.1 Enquadramento 

Para que as diferentes fases de atuação possam ser conduzidas de forma adequada e sejam 

adotadas as medidas mais indicadas, é importante fazer tanto uma boa caraterização da 

situação atualmente presente (situação de referência), como proceder a uma identificação 

completa dos impactes expectáveis, em particular do seu efeito potencial nas comunidades 

florísticas e faunísticas, de forma a que estes possam ser minimizáveis se negativos ou 

potenciáveis se positivos. 

De forma a clarificar a leitura, os impactes são organizados primeiro por fase de ocorrência: 

Construção e Exploração; e são diferenciados em Flora ou Fauna, apesar de estes dois 

descritores se encontrarem em estreita interligação, e, por vezes, fazer sentido abordá-los 

em conjunto.  

Em linhas gerais as caraterísticas de projeto suscetíveis de gerar maiores impactes e que 

devem ser avaliados no âmbito da biodiversidade são os seguintes: 

• Impermeabilização e artificialização da área de implementação dos edifícios 

hospitalares e infraestruturas associadas; 
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• Construção de heliporto e de parques de estacionamento, nas áreas exteriores e 

circundantes aos edifícios; 

• Implementação de rede viária de apoio, com implementação de uma estrada no 

sentido norte / sul, no limite este da propriedade e outra via delimitando o terreno 

a sul, assim como a criação de duas rotundas; 

• Reposicionamento de uma linha de água existente na área de afetação direta do 

projeto e requalificação das duas linhas de água presentes na área de estudo. 

• Conservação da área sul do terreno, fora da área de implementação direta de 

projeto. 

 

  

Figuras 6.1 e 6.2 – Aspeto geral de sobreiros e azinheiras ocorrentes na área de projeto. Em ambos os casos são 

acompanhados por oliveiras 

 

6.3.1.2 Análise SWOT 

A análise SWOT tem-se imposto como uma ferramenta base, simples e informal para o 

planeamento estratégico de um projeto, antecipando os pontos fortes, fracos, 

oportunidades e ameaças, de forma a melhor o delinear. 

Consideram-se pontos fortes (Strengths) as caraterísticas positivas de destaque no projeto 

ou ambiente existente, que o favorecem no cumprimento do seu propósito e pontos fracos 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 411 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

 

(Weaknesses) as caraterísticas negativas, no projeto ou ambiente existente, que o 

prejudicam no cumprimento do seu propósito. 

Quanto ao ambiente externo, a análise considera variáveis ou fatores que estão fora do 

controle da organização e que não há nada que o projeto possa fazer para mudar ou evitar. 

São fatores que podem estar associados a questões de maior escala. Neste âmbito, 

oportunidades (Opportunities) são os fatores externos que podem contribuir para a 

valorização e/ou crescimento do projeto, como por exemplo: avanços tecnológicos, 

políticas governamentais, alteração de padrões sociais, etc.; e ameaças (Threats) os fatores 

externos que podem conduzir ao declínio e/ou falência do mesmo 

 

Quadro 6.5 – Matriz SWOT no âmbito da Biodiversidade 

Matriz SWOT  

FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS 

P
O

N
TO

S 
FO

R
TE

S Potencial regeneração de formações 

florísticas, que criam habitats naturais para 

a fauna. 

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES

 

Oportunidade de favorecer uma rede ecológica que 

assegure a relação entre o Projeto e os habitats naturais 

envolventes. 

Proximidade de áreas naturais, com 

comunidades florísticas e faunísticas 

associadas.  

Sensibilização de funcionários e utilizadores para a 

biodiversidade em presença, conceito com aceitação 

crescente na sociedade. 

P
O

N
TO

S 

FR
A

C
O

S Mudança do uso do solo. 

A
M

EA
Ç

A
S Fragmentação da paisagem, por urbanização desregrada 

e densidade de acessos. 

Redução da presença de fauna e de 

comunidades faunísticas silvestres. 

Eventuais cedências a interesses que ignorem a 

conservação dos ecossistemas e da biodiversidade. 

 

6.3.1.3 Fase de Construção 

6.3.1.3.1 Flora - Destruição e fragmentação do coberto vegetal presente 

A destruição do coberto vegetal presente na área de assentamento das infraestruturas, 

consequentes das ações de desmatação, escavação e terraplanagem, é geralmente um dos 

impactes negativos mais significativos no que se refere à biodiversidade, tanto na 

componente florística como faunística. As comunidades vegetais presentes integram-se 

num sistema agrosilvopastoril que implica já um considerável grau de simplificação das 

comunidades vegetais presentes.  
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Contudo o projeto implica a destruição e remoção do coberto vegetal numa área 

considerável do terreno, assim como a compactação de solos, mesmo em considerável área 

exterior. De uma forma geral, considera-se a afetação direta e a artificialização de cerca de 

12 ha de área de implantação de projeto.  

Dentro desta área estão presentes e serão afetados diversos exemplares arbóreos de 

espécies protegidas de sobreiro e azinheira (DL 169/2001, de 25 de maio, na sua versão 

atual). A afetação potencial de diversos exemplares arbóreos de espécies protegidas de 

sobreiro e azinheira poderia representar afetações consideráveis ao nível ecológico, mas 

neste caso, salvaguarda-se o transplante de 315 árvores (incluindo sobreiros e azinheiras), a 

plantação de 1 323 árvores (incluindo sobreiros), 1 809 arbustos e trepadeiras e a 

realização de trabalhos de poda e limpeza em 300 árvores, previsto âmbito do projeto de 

enquadramento paisagístico. 

De igual forma, a afetação potencial de habitats higrófilos poderia representar afetações 

consideráveis ao nível ecológico, mas neste caso, salvaguarda-se a requalificação das linhas 

de água no âmbito do projeto de enquadramento paisagístico. 

O impacte negativo introduzido pode ainda ser reduzido na adoção de medidas adequadas, 

tais como o corte seletivo de espécies, preservando espécies autóctones, ou ninhos ou 

tocas que sejam detetados. Assim, em fase de obra, o corte da vegetação presente na área 

de projeto – integrando áreas de jardim e áreas envolventes dentro da propriedade - 

implicam alguma desarborização e desmatação e podem pontualmente constituir um 

impacte: 

• Negativo; 

• Direto; 

• Certo, temporário, ocasional e reversível; 

• Sensibilidade ambiental moderado; 

• Confinado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 6,8 considerando-se assim o impacte como: MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.1.3.2 Flora - Perturbação 

A fase de obra implica um aumento significativo de movimentações locais, com trânsito de 

máquinas e movimentações no terreno. Ao nível da componente florística ocorre 
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frequentemente levantamento de grandes quantidades de pó que pode inibir as reações 

fisiológicas normais das plantas. Este fator será mais relevante nas linhas de água a 

recuperar e nas áreas de vegetação natural a manter. 

Este impacte é assim: 

• Negativo; 

• Direto; 

• Certo, temporário, ocasional e reversível; 

• Sensibilidade ambiental reduzida; 

• Confinado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 5,8 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.1.3.3 Fauna - Destruição dos habitats de fauna 

A destruição do coberto vegetal presente, implicam a destruição de abrigos e de recursos 

utilizados pela fauna. A afetação não é unicamente local, na área direta de intervenção, 

uma vez que a destruição parcial de um habitat pode fazer com que algumas espécies 

evitem a área imediatamente envolvente. A implementação do complexo hospitalar no 

terreno faz também com que este impacte se possa tornar permanente. As comunidades 

faunísticas terão tendência a simplificar-se, com permanência, sobretudo, das espécies 

mais antropófilas. 

As comunidades ocorrentes na área de projeto consideram-se à partida de interesse 

intermédio, dada a relativa proximidade ao meio urbano (que já afasta espécies mais 

sensíveis ou que necessitem de áreas vitais maiores), quer pela relativa humanização e 

exposição da área.  

Por outro lado, a manutenção de habitats carateristicamente semelhantes na envolvente 

da área de projeto, permite alguma capacidade de relocalização às espécies. A este fator 

está associada as ações de transplante de 315 árvores (incluindo sobreiros e azinheiras), a 

plantação de 1 323 árvores (incluindo sobreiros), 1 809 arbustos e trepadeiras e a 

realização de trabalhos de poda e limpeza em 300 árvores, previsto âmbito do projeto de 

enquadramento paisagístico. 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 414 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

 

Relativamente às linhas de água, que atualmente apresentam escassa marcação no 

terreno, através da presença de alguns juncos e sobretudo de núcleos de silvas 

descontínuos, os impactes expectáveis, são de reduzida magnitude, consideravelmente 

minimizáveis dada a requalificação das linhas de água no âmbito do projeto de 

enquadramento paisagístico.  

Em síntese, este impacte é:  

• Negativo; 

• Direto; 

• Certo, temporário, usual e reversível; 

• Sensibilidade ambiental moderada; 

• Confinado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 6,5 considerando-se assim o impacte como: MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.1.3.4 Fauna - Perturbação 

A fase de obra implica um aumento significativo de movimentações locais, com trânsito de 

máquinas, ruído, vibração e mesmo alterações no terreno. Para a fauna introduz um efeito 

de afastamento considerável, inclusivamente com efeitos prováveis no açude que se 

encontra na extremidade sudeste, na propriedade vizinha e que pode albergar 

temporariamente algumas espécies de aves.  

Em síntese, este impacte é  

• Negativo; 

• Diretos; 

• Pouco provável, temporários, ocasional e reversível; 

• Sensibilidade ambiental reduzida; 

• Não confinado, mas localizado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 5,8 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 
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6.3.1.3.5 Fauna - Mortalidade 

Com a movimentação de solos e circulação de máquinas inerentes às atividades de 

construção, é provável a ocorrência de mortalidade acidental por esmagamento ou 

atropelamento de espécies faunísticas tipicamente associadas ao solo e/ou com menor 

capacidade de fuga, tais como anfíbios, répteis e mamíferos de pequeno porte. A 

desarborização e desmatação, aliada à afetação de alguns afloramentos rochosos na área 

de projeto, pode também causar destruição de refúgios ocupados (por exemplo, répteis 

tendem a refugiar-se em tocas e aí permanecer imóveis, mochos ou corujas, que por terem 

atividade noturna podem não reagir de imediato perante o corte da árvore, ou crias de 

diferentes espécies de mamíferos que ainda não apresentam autonomia para fugir por si 

quando sucede a intervenção). 

Em síntese, este impacte é:  

• Negativo; 

• Direto; 

• Certo, temporário, ocasional e reversível; 

• Sensibilidade ambiental reduzida; 

• Confinado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 5,8 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.1.4 Fase de Exploração 

6.3.1.4.1 Flora - Alteração e fragmentação do coberto vegetal 

A criação de um espaço artificializado, constitui um fator de alteração e fragmentação do 

coberto vegetal e dos habitats presentes. 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 
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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.  

Em síntese, este impacte é  

• Negativo; 

• Direto; 

• Certo, permanente, ocasional e irreversível; 

• Sensibilidade ambiental reduzida; 

• Confinado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 7,0 considerando-se assim o impacte como: MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.1.4.2 Flora - Requalificação das linhas de água e manutenção de coberto vegetal 

Salienta-se como aspeto positivo 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. 

A concentração da planta de projeto numa zona do terreno, mantendo inalterada outra 

parte do mesmo, constitui neste caso, também uma atenuante à afetação causada. A faixa 

sul da propriedade mantém-se com a dinâmica atual de sistemas ecológicos presentes, 

apesar de contornada por duas novas vias que irão inevitavelmente introduzir um efeito de 

berma ou orla, com ruderalização da faixa imediatamente envolvente. Contudo, as 

comunidades apresentes já se apresentavam ruderalizadas. A permanência de quercíneas 

dispersas, assim como a presença de oliveiras antigas, por seu lado, apresentam 

importância no estabelecimento das comunidades herbáceas e arbustivas que as 

acompanham. 
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Em síntese, este impacte é  

• Positivo; 

• Direto; 

• Certo, permanente, usual e irreversível; 

• Sensibilidade ambiental moderada; 

• Não confinado, mas localizado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 8,7 considerando-se assim o impacte como: SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.1.4.3 Fauna - Fragmentação de Habitats e Efeito barreira 

Também 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. As comunidades 

faunísticas apresentam interesse intermédio, mas reforça-se a tendência para serem 

afastadas da orla urbana da cidade de Évora, em expansão. A requalificação dos espaços 

exteriores através de um adequado PAP, tende a naturalizar os espaços envolventes e a 

minimizar, dentro do possível, este efeito. 

Também neste caso, a concentração da área de intervenção na zona norte da propriedade, 

mantendo a faixa remanescente inalterada, reduz a fragmentação inevitavelmente gerada.  

É igualmente importante, embora não seja controlado pelo projeto, a permanência de 

terrenos semelhantes, com uso agrosilvopastoril de sequeiro, nas propriedades 

circundantes, mantendo vastas áreas de habitat disponíveis para as comunidades 

faunísticas presentes, inclusivamente dando suporte às espécies que continuarão a 

frequentar a área.  

Em síntese, este impacte é  

• Negativo; 

• Direto; 

• Certo, permanente, ocasional e irreversível; 

• Sensibilidade ambiental reduzida; 

• Confinado e minimizável. 
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Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 7,0 considerando-se assim o impacte como: MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.1.4.4 Fauna - Manutenção da conetividade ecológica 

A requalificação das linhas de água presentes, promovendo o estabelecimento e 

regeneração de galeria ripícola, atualmente muito degradada e praticamente inexistente, é 

um aspeto extremamente para as comunidades de fauna, que neste ecótono encontram 

alimento, refúgio e o utilizam como importantes corredores de dispersão e de ligação a 

áreas anexas.  

A recolonização por fauna associada é um efeito expetável e consequente. A presença de 

galerias ripícolas mais complexas permite que possam voltar a estar presentes 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. 

Em síntese, este impacte é  

• Positivo; 

• Diretos; 

• Certo, permanente, raro e irreversível; 

• Sensibilidade ambiental reduzida; 

• Não confinado, mas localizado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 6,5 considerando-se assim o impacte como: MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.1.4.5 Fauna - Perturbação 

O inevitável aumento de perturbação local reflete-se essencialmente sobre a fauna. Entre 

os diferentes aspetos a considerar, a exploração do complexo hospitalar introduz novas vias 

viárias e pressupõe um significativo aumento da circulação de pessoas e veículos, incluindo 

a utilização mais esporádica de helicópteros. Existe um aumento consequente de níveis 

sonoros e de iluminação noturna gerados. Todos estes aspetos presentes e associados à 

fase de exploração do centro hospitalar provocam perturbações na vida animal circundante 
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e disrupção dos seus hábitos e comportamentos, conduzindo ao provável afastamento de 

diversas espécies.  

Ficam particularmente suscetíveis os locais de reprodução, repouso e alimentação das 

espécies. Na área de projeto, salienta-se a presença de um açude na propriedade vizinha, 

que apesar de se encontrar fora da área de projeto será inevitavelmente afetado pelo 

aumento dos níveis de ruído e de perturbação criados. Apesar de não constituir uma área 

de destacado relevo para a conservação, representa um papel importante na 

disponibilização de diversos recursos para as comunidades faunísticas, permitindo a 

presença de algumas espécies mais especializadas como as aves aquáticas ou limícolas. 

Neste sentido considera-se fundamental a criação de uma cortina arbórea e arbustiva na 

delimitação sudeste da área de projeto, 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. 

Em síntese, este impacte é  

• Negativo; 

• Direto; 

• Provável, permanente, ocasional e irreversível; 

• Sensibilidade ambiental reduzida; 

• Confinado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 6,7 considerando-se assim o impacte como: MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.1.4.6 Mortalidade 

A implantação de novas vias tem como consequência inerente a introdução do fator 

atropelamento de fauna. Este aspeto é transversal a todos os grupos, mas pode apresentar 

maior relevo na época de reprodução de anfíbios, em que estes se deslocam para os locais 

de reprodução. A mortalidade por atropelamento ou colisão incide também em grande 

medida sobre aves que têm acesso à via por voo. 

Em síntese, este impacte é  

• Negativo; 

• Direto; 
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• Provável, permanente, ocasional e irreversível; 

• Sensibilidade ambiental reduzida; 

• Confinado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 6,7 considerando-se assim o impacte como: MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.1.5 Fase de Desativação 

Durante a fase de desativação ocorrerá previsivelmente a demolição das estruturas 

presentes. As principais ações previstas e com potenciais impactes sobre as comunidades 

biológicas decorrem das ações de demolição e da presença de pessoas e máquinas 

associadas à obra.  

Considera-se que os impactes resultantes da desativação como sensivelmente semelhantes 

aos da fase de construção, para as vertentes da perturbação e mortalidade, devendo ser 

menos significativos e decorrer durante um período de tempo inferior. 

Em síntese, este impacte é  

• Negativo; 

• Diretos; 

• Pouco provável, temporários, ocasional e reversível; 

• Sensibilidade ambiental reduzida; 

• Não confinado, mas localizado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 5,8 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 
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6.3.2 Ordenamento do Território e Condicionantes de Uso do Solo 

6.3.2.1 Introdução 

A avaliação dos impactes ambientais sobre este descritor decorreu da análise dos vários 

instrumentos de gestão territorial identificados e da verificação da sua afetação com a 

implantação do Projeto. 

  

6.3.2.2 Fase de Construção, Exploração e Desativação 

Para a fase de construção/desativação e exploração, os impactes ambientais sobre este 

descritor dizem respeito à: 

• Afetação de áreas classificadas/condicionadas nos instrumentos de gestão 

territorial relevantes ou possibilidade de interferência com disposições desses 

planos. 

• Interferência do Projeto com áreas potencialmente afetas a outros fins ou sujeitas a 

condicionamentos e restrições de qualquer natureza. 

 

O projeto em estudo encontra-se abrangidos pelos seguintes instrumentos do território: 

• Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6)24; 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA); 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF-Alt). 

• PDM de Évora (PDME) 

• Programa Operacional Regional do Alentejo (PORAlentejo). 

 

Assim, da análise efetuada no capítulo 4 – Caracterização da Situação de Referência, 

verifica-se que o presente projeto é compatível com todos os instrumentos do território 

analisados.  

Em termos de Ordenamento, verifica-se que o Novo Hospital Central do Alentejo encontra-

se inserido, de acordo com o Plano Diretor Municipal de Évora na sua Planta de 

 
24 Consta a sua referência no descritor Recursos Hídricos. 
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Ordenamento, numa área definida como Hospital Regional de Évora, não existindo assim 

conflito com as disposições do PDM.  

Ainda ao nível do Ordenamento, 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”. 

No que diz respeito ao PROF-Alentejo Central, não foi identificada nenhuma orientação 

específica para a implantação do projeto. 

Assim, a definição no PDM de Évora de uma área especifica para a implantação do presente 

projeto, complementarmente aos objetivos específicos assumidos no PORAlentejo, 

assumem uma preponderância positiva de elevada significância. Pelo exposto, consideram-

se os seguintes impactes: 

• Positivo; 

• Diretos; 

• Certo, permanente, usual e reversível; 

• Sensibilidade ambiental elevada; 

• Não confinado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 7,5 considerando-se assim o impacte como: SIGNIFICATIVO. 

 

Não obstante, ao nível das condicionantes ao uso do solo, verifica-se a afetação na área de 

implantação do projeto das seguintes áreas classificadas: 

 PDM de Évora - Áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

 CCDR-Alentejo - Áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional (REN). 

No que diz respeito à RAN, nas áreas da RAN são excecionalmente permitidas utilizações 

não agrícolas, consideradas compatíveis com os objetivos de proteção da atividade 

agrícola, mediante parecer prévio vinculativo ou comunicação prévia à entidade regional da 

RAN territorialmente competente. Os pareceres favoráveis só poderão ser concedidos 

quando estejam em causa, sem que haja alternativa viável fora da RAN, uma ou mais das 

situações referidas nas alíneas do nº 1 do Artº 22º do Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de 

março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 199/2015, de 16 de setembro. 

Assim, a utilização não agrícola de solos da RAN, carece sempre de prévio parecer das 
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Entidades Regionais da Reserva Agrícola (ERRA), junto das quais poderá ser instruído o 

processo de pedido de utilização não agrícola de solos da RAN. 

Acresce ainda referir, que de acordo com a análise efetuada no descritor Solos, a ausência 

de afetação de classes A e B (solos com aptidão agrícola). 

Ao nível da REN, a área de implantação do projeto é atravessada por uma linha de água 

identificada na Carta REN como “áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo 

hidrológico terreste – Curso de Água e respetivos leitos e margens – Margens dos Curso de 

Água”. O desvio de uma linha de água encontra-se naturalmente abrangido pelo modelo 

atual de gestão integrada de recursos hídricos, devendo obrigatoriamente seguir os 

pressupostos definidos na Lei da Água. Neste sentido, qualquer projeto relativo ao desvio 

de um curso de água superficial deverá seguir os princípios de reabilitação fluvial, 

procurando a criação de um sistema em bom estado ecológico. Assim, antes do início da 

fase de construção é necessário 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). 

Deste modo, ao nível de condicionantes ao uso do solo considera-se a existência dos 

seguintes impactes: 

 Negativo - uma vez que existe afetação de áreas REN e RAN para usos distintos do 

resultante da implementação do Projeto em estudo; 

 Direto - existe afetação efetiva; 

 Certo, permanente, usual e reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida;  

 Confinado à instalação, minimizável e compensável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 5,0 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

Por fim, refira-se ainda que será necessário, solicitar autorização à entidade competente 

para o corte dos sobreiros e azinhos existentes na área em estudo.  
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6.3.3 Componente Social e Saúde Humana 

6.3.3.1 Introdução 

No presente capítulo procede-se à avaliação dos impactes ambientais ao nível 

socioeconómico, incluindo abordagem específica dedicada à saúde humana, considerando 

as fases de construção e de exploração e, sempre que pertinente, as diferentes escalas de 

abordagem, seja a escala concelhia ou mesmo regional, seja a escala local. 

A avaliação de impacte Componente Social considera as seguintes dimensões: 

• Características demográficas e de povoamento da zona; 

• Emprego; 

• Estímulo à atividade económica; 

• Afetação das vivências locais, acessibilidades e circulações; 

• Contributo para a componente da saúde humana e desenvolvimento social. 

Em relação à saúde humana, a análise de impactes tem como base uma definição 

abrangente do conceito de ‘saúde’, de acordo com o considerado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS): 

• “A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a 

ausência de doença ou enfermidade” (OMS, 1948).” 

A saúde é influenciada por uma ampla gama de fatores conhecidos como determinantes da 

saúde, podendo ser categorizados de diversas formas, por exemplo, em ambientais, sociais 

ou económicos. Os efeitos na saúde podem surgir quando uma atividade do projeto 

influencia os determinantes da saúde, os quais por sua vez influenciam o estado de saúde 

das populações afetadas.  

A identificação dos impactes na saúde foi efetuada com base numa análise do projeto, em 

particular dos seus elementos e das ações ou atividades relacionadas suscetíveis de 

influenciar determinantes da saúde, bem como na análise de impactes em outros 

descritores que são também determinantes da saúde. Os efeitos sobre a saúde são 

avaliados ao nível da população, através da consideração da exposição aos impactos 

ambientais e socioeconómicos do projeto e da avaliação do potencial para que esses 

impactes afetem a saúde. 
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6.3.3.2 Fase de Construção 

A fase de construção terá, quer pela dimensão das obras em causa, quer pela duração do 

período construtivo, um impacte pouco relevante a nível demográfico e socioeconómico. 

Os impactes associados a esta fase incluem as atividades preparatórias, nomeadamente a 

instalação dos estaleiros e outras áreas funcionais de obra e a fase de trabalhos 

propriamente ditos. 

Na fase de construção os principais impactes associados relacionam-se, sobretudo, com 

aspetos de economia e emprego e afetação de vivências locais, acessibilidades e 

circulações. 

 

6.3.3.2.1 Características demográficas e de povoamento da zona 

Perante a tendência de despovoamento e recessão desta zona, o Projeto surge como um 

fator potencialmente dinamizador, ao contribuir para uma eventual 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. 

Esta incidência ambiental poderá ser apenas temporário, acompanhando a duração desta 

fase, encontrando-se a sua transformação em algo de mais permanente dependente de 

outros incentivos à fixação de efetivo populacional em idade jovem. 

Os trabalhadores que vierem a preencher estes postos de trabalho possuirão diversos graus 

de especialização e formação. 

A sua presença e, sobretudo, a duração da sua permanência, poderão contribuir para uma 

alteração, ainda que pouco significativa 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. 

Deste modo, e tendo presente os pressupostos anteriormente referidos, consideramos que 

a construção do Projeto do Hospital Central do Alentejo, para os indicadores económicos 

“características demográficas e de povoamento da zona”, represente um impacte: 

 Positivo; 

 Direto; 

 Certo, temporário, usual e reversível; 
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 Sensibilidade ambiental elevada; 

 Não confinado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 7,9 considerando-se assim o impacte como: SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.3.2.2 Economia e emprego 

Na fase de construção haverá um investimento significativo, que terá reflexo nas contas 

locais. 

Os trabalhos da fase de construção vão sustentar o emprego de 100 a 200 trabalhadores 

durante o período de aprox. 3 anos, refletindo-se positivamente nos níveis atuais de 

desemprego.  

Face à atual perspetiva negativa em termos de crescimento económico no curto prazo e às 

elevadas incertezas sobre a evolução futura, o investimento num projeto diretamente 

gerador de emprego, desde logo na fase de construção, traduz um efeito particularmente 

positivo, gerador de confiança, com potencial para dar um impulso na economia local que, 

apesar de modesto, será, no atual contexto, muito valorizado. 

Por outro lado, a intervenção proposta ocorre numa área geográfica interior do País, onde 

existem menos oportunidades de integração no dinamismo criados em torno da capital 

Lisboa e da sua área de influência mais imediata como Área Metropolitana. 

Para além do emprego direto, na fase de construção poderá haver uma maior procura, por 

parte de pessoal afeto ao projeto, da aquisição de certos bens e serviços, sendo a 

restauração e aquisição de alimentos os exemplos mais óbvios.  

Considera-se que o previsto suporte de postos de trabalho para a fase de construção, 

representa um impacte: 

 Positivo; 

 Direto; 

 Certo, temporário, usual e reversível; 

 Sensibilidade ambiental elevada; 

 Não confinado e minimizável. 
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Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 7,9 considerando-se assim o impacte como: SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.3.2.3 Afetação das vivências locais, acessibilidades e circulações 

Sem considerar aspetos que mais diretamente se possam relacionar com a saúde humana, 

referidos em secção própria, as atividades associadas à fase de construção são, muitas 

vezes, suscetíveis de perturbar as rotinas da população residente na envolvente, desde logo 

por contribuir para um congestionamento de tráfego, alterações de circulações viárias ou 

pedonais, circulação alternada, afetação de serviços, entre outros. 

No presente caso, atendendo ao facto de: 

• tratar-se de uma obra relevante e estruturante com a materialização de um 

equipamento hospitalar de grandes dimensões; 

• a maior parte das intervenções ocorrem numa área privada, nas proximidades 

imediata de vias públicas, nomeadamente o CM 1085; 

• na envolvente existirem moradias e edificações dispersas. 

Estão reunidas condições para que, de um modo geral, na área de estudo o tipo de 

impactes referido seja certo ainda assim e caso ocorra, seja pouco significativo. 

Porém a perturbação criada tenderá a ser mais relevante, particularmente nas seguintes 

situações referenciadas no capítulo 4.3.8: 

Quadro 6.6    - Áreas edificadas com acessibilidade a partir do EN380 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto 
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Montinho da 

Esparragosa 

Edificações e 

Armazéns 

Agrícolas 

 

 

Quadro 6.7 - Áreas edificadas com acessibilidade a partir do CM 1085 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto 

Quinta da Fonte 

Santa 
Edificações 
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Quinta da Fonte 

Santa 

Edificações e 

Armazéns 

Agrícolas 

Presença de 

Gado que utiliza 

o terreno de 

implantação para 

pastagem 
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Quadro 6.8 - Áreas edificadas com acessibilidade a partir do CM 1085 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto 

Quinta do Padre 

Martinho 
Edificações  

 

Quinta da Latreira Edificações  
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Quadro 6.9 - Áreas edificadas com acessibilidade a partir do CM 1085 e EN 380 

Designação Tipologia Localização face ao Projecto 

Quinta do Homem 

Morto 
Edificações 

 

Quinta da Silveirinha Edificações 

 

 

Nas situações descritas a afetação das vivências locais constitui um impacte: 

 Negativo; 

 Direto; 

 Provável, temporário, ocasional e reversível; 
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 Sensibilidade ambiental reduzida; 

 Não confinado, mas localizado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 5,6 considerando-se assim o impacte como: MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.3.2.4 Impactes na saúde humana 

Efeito sobre o ruído 

A fase de construção envolve ações propensas a emitir níveis de ruído significativos para o 

exterior para além de uma abrangência imediata, envolvendo, sobretudo, cortes de 

vegetação, escavações e trabalhos de construção civil. 

Outra fonte de ruido, potencialmente mais relevante, é a circulação de veículos afetos à 

obra (sobretudo pesados, mas também ligeiros), pela proximidade a que estes podem vir a 

passar relativamente aos recetores sensíveis mais próximos das vias de acesso local à obra. 

Níveis de ruído acima de determinados limiares têm associação a determinados efeitos na 

saúde, designadamente efeitos cardiovasculares (p.e. doença isquémica cardíaca, 

hipertensão), condições psicossociais (p.e. incómodo, irritação, stress, ansiedade ou 

depressão), perturbações do sono e outros efeitos metabólicos.  

Os grupos populacionais relevantes para estes efeitos, incluem a população com residência 

próxima às frentes de obra do projeto (os já referidos recetores A, B e C), assim como 

grupos mais vulneráveis a esta exposição tais como crianças e jovens, pessoas mais velhas, 

e pessoas com problemas de saúde pré-existentes. A ocorrência de perturbação do sono é 

pouco provável visto que as atividades de construção serão limitadas ao período diurno, 

apesar de alguns grupos populacionais vulneráveis poderem ser pontualmente afetados 

durante o dia (p.e. trabalhadores por turnos, crianças ou idosos). 

Os níveis de ruído gerados durante as obras são, temporários e descontínuos em função de 

diversos fatores, tais como a distância à zona de obras, o tipo, modo de utilização e estado 

de conservação dos equipamentos utilizados, o tipo de operações realizadas ou o período 

de duração. 

De acordo com o explicitado anteriormente, tendo em conta o carácter intermitente e 

descontínuo do ruído gerado durante a fase de construção, admitindo uma adequada 

gestão de impactes por parte da Licença Especial de Ruído (caso seja necessária e não seja 

possível cingir a atividade construtiva ao período 8h-20h de dias úteis), e a curta duração 
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das obras na proximidade de cada recetor, prevêem-se durante a fase de construção 

impactes: 

• Negativos; 

• Diretos; 

• Certos, temporários, ocasional e reversível; 

• Sensibilidade ambiental reduzida; 

• Não confinado, mas localizado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 5,0 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

 

Exposição a poeiras e a gases poluentes 

A qualidade do ar na área de influência do projeto pode ser afetada pela emissão de 

poeiras associada a atividades de desmatação, decapagens e movimentações de terras, 

incluindo o estabelecimento de escavações, o transporte das terras removidas e a 

circulação de veículos pesados e maquinaria, dando origem à suspensão de partículas.  

Todas as ações referidas dão origem à emissão de partículas que, pela sua granulometria 

dominantemente arenosa (grosseira) grosseira, se depositarão no solo a curtas distâncias 

do local.  

Para além da libertação de poeiras há a considerar a emissão de outros poluentes durante a 

fase de construção. O funcionamento de equipamentos, maquinaria e veículos afetos à 

obra, principalmente pesados, originará emissões temporárias de poluentes atmosféricos, 

resultantes da queima de combustíveis, especialmente monóxido de carbono (CO), dióxido 

de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e compostos orgânicos voláteis (COV). Estas 

emissões são, em termos gerais, proporcionais ao volume de tráfego e à duração do 

funcionamento dos equipamentos e máquinas.  

Contudo importa referir que, a utilização de veículos pesados nesta será para transporte de 

equipamentos de montagem/construção e materiais e que a dimensão de utilização de 

viaturas pesadas será limitada, não se prevendo ocorram efeitos significativos da utilização 

de viaturas e por via da queima de combustíveis, em termos de qualidade do ar. 

A emissão de partículas pode, potencialmente, associar efeitos mais visíveis. 
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A granulometria das partículas totais em suspensão (PTS) é, na sua grande maioria, superior 

à fração considerada como eventualmente inalável (PM com diâmetro inferior a 10 µm), 

pelo que, não se prevê que a sua produção possa afetar a saúde pública.  

As partículas com diâmetro superior a 100 μm, com velocidades médias de vento de 16 

km/h, depositam-se a distâncias compreendidas entre os 6 e os 9 m, ao passo que as 

partículas com um diâmetro entre 30 e 100 μm depositam-se a umas dezenas de metros, 

dependendo das condições atmosféricas. 

Atendendo à localização dos recetores sensíveis mais próximos se localizarem na 

proximidade das áreas a intervencionar, considera-se que sejam suscetíveis de serem 

afetadas de forma sensível por emanação de partículas na fase de construção, pelo que 

considera-se a manifestação de impactes: 

• Negativos; 

• Diretos; 

• Certos, temporários, ocasional e reversível; 

• Sensibilidade ambiental reduzida; 

• Não confinado, mas localizado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 5,0 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

 

Efeitos associados a determinantes socioeconómicos 

Dadas as características do projeto estimam-se como impactes positivos sobre 

determinantes socioeconómicos da saúde a criação de emprego e o estímulo à economia 

local e regional, aspetos que assumem particular relevâncias em períodos de grande 

incerteza, como o que se vive atualmente. 

As atividades da fase de construção terão um efeito positivo a nível local caso a mão-de-

obra seja contratada na entre a população dos lugares existentes na área de estudo ou na 

sua proximidade. A atividade económica durante a duração da obra irá beneficiar 

essencialmente os setores da restauração e de materiais de construção da região.  

A associação entre saúde e determinantes socioeconómicos é bem conhecida, havendo 

evidência sobre a influência positiva que o acesso a oportunidades de emprego e o 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 435 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

 

estímulo da economia local podem ter sobre a população que trabalha e reside na área 

estimulada.  

Admite-se que, dadas as características do projeto, este impacte seja: 

 Positivo; 

 Direto; 

 Certo, temporário, usual e reversível; 

 Sensibilidade ambiental elevada; 

 Não confinado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 7,9 considerando-se assim o impacte como: SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.3.3 Fase de Exploração 

6.3.3.3.1 Características demográficas e de povoamento da zona 

Perante a tendência de despovoamento e recessão desta zona, o Projeto surge como um 

fator dinamizador, ao contribuir para criação de emprego para recursos humanos 

especializados, 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. Esta incidência ambiental será duradoura após a construção do Hospital 

Central do Alentejo, acompanhando a duração desta fase, encontrando-se a sua 

transformação em algo de mais permanente dependente de outros incentivos à fixação de 

efetivo populacional em idade jovem, nomeadamente médicos e enfermeiros e 

especialistas de diversas categorias. 

Os trabalhadores que vierem a preencher estes postos de trabalho possuirão diversos graus 

de especialização e formação. 

A sua presença e, sobretudo, a duração da sua permanência, poderão contribuir para uma 

alteração, significativa dos padrões demográficos atualmente existentes já que, qualquer 

que seja a sua origem, envolverá a mobilização de um volume significativo de 

trabalhadores, bem como da especialização necessária para a execução das diversas 

atividades. 
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Deste modo, e tendo presente os pressupostos anteriormente referidos, consideramos que 

a construção do Projeto do Hospital Central do Alentejo, para os indicadores económicos 

“características demográficas e de povoamento da zona”, represente um impacte: 

 Positivo; 

 Direto; 

 Certo, permanente, usual e irreversível; 

 Sensibilidade ambiental elevada; 

 Não confinado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 8,3 considerando-se assim o impacte como: SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.3.3.2 Economia e emprego 

Na fase de exploração haverá um investimento significativo, que terá reflexo nas contas 

locais. 

Conforme já referido, haverá uma mobilização de um volume significativo de 

trabalhadores, bem como da especialização necessária para a execução das diversas 

atividades. Esta mobilização irá refletir-se positivamente nos níveis atuais de desemprego.  

Face à atual perspetiva negativa em termos de crescimento económico no curto prazo e às 

elevadas incertezas sobre a evolução futura, o investimento num projeto diretamente 

gerador de emprego, desde logo na fase de construção, traduz um efeito particularmente 

positivo, gerador de confiança, com potencial para dar um impulso na economia local que 

será, no atual contexto, muito valorizado. 

Considera-se que o previsto suporte de postos de trabalho para a fase de exploração, 

representa um impacte: 

 Positivo; 

 Direto; 

 Certo, permanente, usual e irreversível; 

 Sensibilidade ambiental elevada; 

 Não confinado e minimizável. 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 437 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 8,3 considerando-se assim o impacte como: SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.3.3.3 População e sua Qualidade de vida 

Na fase de exploração, com a completa conclusão dos trabalhos, os impactes negativos 

temporários previstos para a fase de construção, em particular ao nível da incomodidade, 

deixarão de se fazer sentir. 

O resultado será a materialização de uma Unidade Hospitalar de referência a nível nacional, 

e particularmente regional, com o reforço de cuidados de saúde. 

A valorização do espaço tenderá a refletir-se positivamente em toda a envolvente, 

contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população residente, quer previsível 

valorização imobiliária com a existência de um equipamento estruturante moderno e 

devidamente capacitado, para responder às necessidades das populações, quer mesmo por 

uma maior segurança facultada pela substituição de um espaço natural, ainda que vedado, 

por um recinto com ocupação e vigilância permanente. 

Para além do referido, importa ainda analisar, no efeito para a população residente na 

envolvente, alterações em termos de condições de acessibilidade rodoviária. 

A um nível local há a referir a melhoria das ligações rodoviárias entre este eixo da cidade de 

Évora, com a concretização de 2 eixos rodoviários entre a EN 114 e a EN 380. 

Face ao exposto admite-se que o impacte na população local e sua qualidade de vida é 

globalmente: 

 Positivo; 

 Direto; 

 Certo, permanente, usual e irreversível; 

 Sensibilidade ambiental elevada; 

 Não confinado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 8,3 considerando-se assim o impacte como: SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.3.3.4 Saúde humana 

Efeito sobre o ruído 
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O acréscimo de tráfego estimado é relevante, pelo que poderão ser verificados efeitos em 

termos de 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. 

Porém, em relação a fontes de emissão de ruído no interior do empreendimento há a 

considerar os movimentos no acesso ao parque de estacionamento e a utilização do 

heliporto. Estas atividades são suscetíveis de provocar situações de incomodidade pontual 

em habitantes de moradias próximas. 

Atendendo às previsões apresentadas no âmbito do descritor ambiente sonoro trata-se de 

situações que, em termos de efeitos para a saúde humana, se associam impactes: 

• Negativos; 

• Diretos; 

• Prováveis, permanentes, ocasional e irreversível; 

• Sensibilidade ambiental reduzida; 

• Não confinado, mas localizado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 5,8 considerando-se assim o impacte como: MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO. 

 

A minimização de impactes para níveis aceitáveis em termos de cumprimento da legislação 

do ruído, e de forma a evitar efeitos negativos para a saúde humana será conseguida com a 

adoção das medidas de gestão de ruído propostas no âmbito deste descritor, as quais serão 

sujeitas a monitorização para avaliação da sua eficácia. 

 

Efeitos associados a determinantes socioeconómicos 

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. 

Face ao exposto admite-se que o impacte na população local e sua qualidade de vida é 

globalmente: 

 Positivo; 
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 Direto; 

 Certo, permanente, usual e irreversível; 

 Sensibilidade ambiental elevada; 

 Não confinado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 8,3 considerando-se assim o impacte como: SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.3.4 Fase de Desativação 

A fase de construção terá, quer pela dimensão das obras em causa, quer pela duração do 

período construtivo, um impacte relevante a nível socioeconómico. 

Os impactes associados a esta fase incluem as atividades preparatórias, nomeadamente a 

instalação dos estaleiros e outras áreas funcionais de obra e a fase de trabalhos 

propriamente ditos, que poderão constituir-se na demolição das edificações. 

Neste caso, e tendo presente a demolição e desativação do empreendimento, o impacte 

gerado será: 

 Negativo; 

 Direto; 

 Provável, temporário, ocasional e reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 

 Não confinado, mas localizado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 5,6 considerando-se assim o impacte como: MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO. 
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6.3.4 Recursos hídricos 

Recursos Hídricos Superficiais  

Durante a fase de construção do Projeto, as ações potencialmente geradoras de impactes 

nos cursos de água superficiais e subterrâneos são a instalação de estaleiros/parques de 

materiais, trabalhos de terraplenagem (incluindo desmatação) e escavação. 

Como impactes nos recursos hídricos superficiais nesta fase, referem-se eventuais 

fenómenos de erosão hídrica que poderão ocorrer, como consequência da destruição do 

coberto vegetal e movimentações de terra que vão deixar a descoberto porções de solo, 

alterando a modelação natural do terreno e introduzindo modificações na drenagem 

natural. 

Os eventuais impactes ambientais negativos, podem decorrer das seguintes ações: 

 Instalação e operação do estaleiro e parque de máquinas;  

 Terraplanagens, que poderão, caso não sejam adotadas as medidas corretas, 

proporcionar um aumento dos fenómenos pontuais de erosão com o consequente 

arrastamento de material particulado. Este impacte será mais significativo caso as 

operações de terraplanagem decorram em época de maior pluviosidade; 

As ações associadas à construção, com particular destaque a escavação, poderão provocar 

alterações da escorrência superficial através do desvio das águas superficiais e da 

modelação do terreno. Este impacte obriga a que, durante a construção do hospital, se 

adotem medidas adequadas, como forma de prevenir e evitar problemas de obstrução ao 

normal escoamento, bem como na alteração nos sistemas de escorrência e na organização 

das águas superficiais, o que tem repercussões a muitos níveis, como sejam os processos 

locais de erosão - e que, apesar de assumirem um carácter temporário e circunscrito, 

deverão ser acautelados. 

No âmbito do presente projeto, destaca-se a presença de duas linhas de água de carácter 

torrencial, que são afluentes da Ribeira dos Salgados, que por sua vez é afluente da Ribeira 

de Alcaçovas. 

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 vai ser afetada pelo projeto). A charca é utilizada para rega e para a 

pastorícia. 
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Um dos principais impactes esperados nos recursos hídricos superficiais diz respeito à 

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. Assim, o projeto preconiza o reposicionamento das referidas 

duas linhas de água, bem como a implantação de uma passagem hidráulica sob a via de 

acesso localizada a Sudeste do hospital. Para garantir uma maior estabilidade das linhas de 

água, será necessário proteger o leito e as margens, nos pontos singulares já apontados. 

Assim, optou-se por realizar uma regularização em enrocamento argamassado para um 

caudal de dimensionamento igual ao da cheia com tempo de recorrência igual a 100 anos. 

A extensão a desviar corresponde a aproximadamente 200m no caso da linha de água A1, e 

340 m no caso da linha de água A2. Na restante extensão das linhas de água dentro do 

limite de intervenção, as linhas de água não serão desviadas, mas apenas requalificadas.  

Assim, no que diz respeito à afetação das linhas de água, consideram-se os impactes como: 

 Negativo; 

 Direto; 

 Provável, temporário, ocasional e parcialmente reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 

 Não confinado, mas localizado, minimizável e compensável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 4,7 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

 

No que diz respeito, as ações decorrentes da compactação dos solos, que poderão 

introduzir alterações nos processos hidrológicos, em especial naqueles que se relacionam 

com o binómio infiltração/escoamento, uma vez que podem causar uma diminuição no 

processo de infiltração, provocando acréscimos nos escoamentos superficiais. Tendo em 

conta que a área total do projeto abrange aprox. 25 ha, a área de intervenção aprox. 17 ha 

e que as áreas a impermeabilizar são aprox. 12 ha, os impactes esperados decorrentes da 

compactação dos solos e binómio infiltração/escoamento são: 

 Negativo; 

 Indireto/Secundário; 

 Provável, permanente, ocasional, parcialmente reversível; 
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 Sensibilidade ambiental reduzida; 

 Não confinado, mas localizado e minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 4,6 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

 

São ainda esperados impactes na qualidade da água superficial, nomeadamente, nas zonas 

de estaleiro e nas zonas de maior movimentação de veículos afetos à obra, existe a 

possibilidade de ocorrência de situações de contaminação, resultantes de situações 

pontuais de descarga acidental ou de deposição inadvertida de óleos lubrificantes, 

combustíveis e produtos betuminosos, no solo e nas linhas de água de caráter torrencial. 

Esta situação poderá originar impactes negativas nas águas superficiais, com maior 

extensão, caso as descargas se registem em períodos mais pluviosos, dificultando o seu 

controlo, apesar de nesses períodos as condições favorecerem a diluição dos poluentes. 

Este impacte negativo pode assumir significado variável (dependendo do tipo e 

quantidades dos produtos derramados e das características da zona do acidente), 

considerando-se, no entanto, que a adoção atempada de medidas de minimização, e 

prevenção, contribuirão para evitar ou reduzir, largamente, a probabilidade de ocorrência 

deste tipo de situação. 

Este impacte negativo será, tanto mais significativo quanto maior for a extensão do 

derrame e o tipo de uso associado a esse recurso afetado, podendo ser significativo no 

âmbito local, tendo ainda mais em conta se o acidente for próximo da linha de água de 

caráter torrencial. 

Desta forma e globalmente temos que o impacte ambiental decorrente da ocorrência de 

derrames acidentais de combustíveis e óleos será: 

 Negativo; 

 Indiretos/secundário; 

 Pouco Provável, temporário, raro e reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida25) ou Sensibilidade ambiental moderada26)  

 Não confinado, mas localizado e minimizável. 

 
25) Se o derrame não ocorrer na proximidade das linhas de água de caráter torrencial  

26) Se o derrame ocorrer na proximidade das linhas de água de caráter torrencial. 
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Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 3,327)e de 3,828)  considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Para os recursos hídricos subterrâneos, as movimentações de veículos afetos à obra e o 

funcionamento dos estaleiros podem implicar a ocorrência de derrames acidentais de 

combustíveis, óleos ou outras substâncias perigosas, originando impactes negativos.  

As ações associadas à construção, com particular destaque para os aterros e escavações, 

poderão provocar alterações da escorrência superficial e na recarga dos aquíferos. Estes 

impactes são negativo e obrigarão a que, durante a execução da mesma, se adotem as 

medidas adequadas, como forma de prevenir e evitar problemas de obstrução ao normal 

escoamento e, consequentemente potenciar alguns riscos de alagamento, bem como na 

alteração nos sistemas de escorrência e na organização das águas superficiais, o que tem 

repercussões a muitos níveis, como sejam os processos locais de erosão. 

Conforme o referido na situação de referência, o local de implantação do projeto localiza-se 

na Unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo, unidade geológica que ocupa a maior 

extensão em Portugal, sendo constituído, essencialmente, por rochas eruptivas e 

metassedimentares. 

Em termos gerais, podem considerar-se como materiais com escassa aptidão 

hidrogeológica, pobres em recursos hídricos subterrâneos. No entanto, apesar da escassez 

de recursos hídricos subterrâneos, estes desempenham um papel importante quer no 

abastecimento à população, quer na agricultura. 

Observou-se ainda 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.  

No entanto, de acordo com os estudos geológicos e geotécnicos elaborados pela empresa 

Geocontrole em abril de 2008 e junho de 2010, respetivamente, o dispositivo geológico 

investigado exibe elevadas disponibilidades hidrogeológicas, cujas evidências são 

testemunhadas pelas diversas captações sub-superficiais existentes na área.  

 
27) Se o derrame não ocorrer na proximidade das linhas de água de caráter torrencial. 

28) Se o derrame ocorrer na proximidade das linhas de água de caráter torrencial. 
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Aquando da realização das sondagens geotécnicas (fevereiro 2008), dado a maioria terem 

sido executada pelo processo de rotação, portanto com introdução de água, não foi 

possível a auscultação dos níveis freáticos, pese embora a sondagem S8 e S12 realizadas 

total ou parcialmente a trado (sem introdução de água) terem já então intersetado nível de 

água a 4 m e 2 m de profundidade, respetivamente. Estes indícios e o facto de se ter 

observado um poço com água praticamente à superfície, motivou a realização de uma 

campanha de leitura dos níveis de água, que teve lugar em 12 de Abril de 2008 (após 

período chuvoso), onde se registou nível de água em todas as sondagens, a profundidades 

em geral inferiores a 2 m. 

Em reconhecimento de campo (junho 2010), observaram-se poços com nível de água 

estabilizado muito próximo da cota da superfície do terreno, bem como uma charca com 

cerca de 1.5 m de profundidade escavada nos saibros, também com água abundante. Uma 

das captações foi utilizada para fornecimento de água para as sondagens, estimando-se um 

consumo da ordem de 5000 l/dia, que promovia um rebaixamento de cerca de 0.5 m ao fim 

do dia de trabalho, observando-se a completa recuperação na manhã do dia seguinte. 

As sondagens realizadas vieram, sem surpresa, confirmar 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. 

As intervenções do projeto que eventualmente possam apresentar algum impacte nos 

sistemas aquíferos estão relacionadas principalmente com a impermeabilização do solo e 

com as escavações a realizar. 

No que respeita às infraestruturas rodoviárias, está previsto o seguinte: 

• Eixo 1 – Eixo periférico, desde a entrada a partir da via nascente, até à saída para a 

mesma via nascente, com uma extensão de cerca de 885 m; 

• Eixo 2 – Eixo paralelo à via nascente, que parte do Eixo 1, passa em frente à entrada 

principal do Hospital, e termina novamente no Eixo 1, com uma extensão de cerca 

de 412 m; 
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• Eixo 3 – Eixo paralelo à via nascente, que parte da intersecção do Eixo 1 com o Eixo 

2, contornando todo o parque de estacionamento nascente, terminando 

novamente no Eixo 2, junto à entrada do parque de estacionamento central, com 

uma extensão de cerca de 459 m; 

• Eixo 4 – Eixo de acesso à Urgência, que arranca no Eixo 1, entre a zona ajardinada e 

o edifício, dobrando para norte, passando entre a zona do heliporto e o parque de 

estacionamento norte, terminando novamente no Eixo 1, com uma extensão de 

cerca de 203m; 

• Eixo 5 – Eixo de acesso à Medicina Física e de Reabilitação, que arranca e termina 

no Eixo 1, com uma extensão de cerca de 99m; 

• Eixo 6 – Eixo de acesso à Hemodiálise, com início no Eixo 2 e final na zona de 

estacionamento, com uma extensão de cerca de 37m;  

• Eixo 7 – Eixo de acesso à Entrada Principal, que arranca e termina no Eixo 2, com 

uma extensão de cerca de 143m; 

• Eixo 8 – Eixo de acesso à Entrada de Serviços e Abastecimento e Cais de Descarga, 

com início num arruamento existente, a norte, e terminando no Piso -2 do edifício, 

com uma extensão de cerca de 220m;  

• Eixo 9 – Eixo de acesso à Morgue e Medicina Legal, com início no Eixo 8, 

atravessando o Eixo 1 de forma desnivelada, com uma extensão de cerca de 42m; 

• Eixo 10 – Eixo de cálculo, na proximidade da urgência, com início no Eixo 1 e final 

no Eixo 4, e extensão de cerca de 38m.  

verifica-se que os traçados se realizam, na sua maioria, em perfil de escavação, com alturas 

variáveis entre 1.0 e 8.0 m, sendo que a altura máxima mais relevante ocorre no Eixo 8 (8.0 

m) e no Eixo 9 (6.0 m), conforme se observa no quadro seguinte. 

 

Quadro 6.10 - Resumo das alturas das escavações e extensão dos eixos rodoviários principais 

Eixo Km 
Altura máxima de 

Escavação (m) 

Eixo 1 
0+000 – 0+340 3.00 

0+560 – 0+670 2.00 

Eixo 2 0+000 – 0+412 2.50 
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Eixo Km 
Altura máxima de 

Escavação (m) 

Eixo 3 0+000 – 0+459 3.50 

Eixo 4 
0+040 – 0+115 2.00 

0+103 – 0+203 1.50 

Eixo 5 0+000 – 0+099 1.50 

Eixo 6 0+000 – 0+037 1.00 

Eixo 7 
0+000 – 0+075 2.00 

0+125 – 0+143 1.50 

Eixo 8 0+000 – 0+220 8.00 

Eixo 9 0+000 – 0+042 6.00 

Eixo 10 0+015 – 0+038 1.50 

 

Em síntese, verifica-se que o local de implantação do projeto não se encontra sob nenhum 

sistema aquífero específico, mas que o dispositivo geológico evidencia grande 

disponibilidade hidrogeológica, admitindo-se tratar de aquífero livre. 

Verifica-se também, que é possível o nível de água situar-se entre os 2 m e os 4 m de 

profundidade. 

Tendo em conta o suprarreferido, nomeadamente a área a impermeabilizar (aprox. 12 ha), 

as alturas máximas de escavação (6 a 8 m) e a altura expectável do nível de água (2 a 4 m), 

são esperados os seguintes ao nível dos recursos subterrâneos na fase de construção: 

 Negativo; 

 Indiretos/secundário; 

 Provável, permanente (na zona a impermeabilizar), ocasional/sazonal, parcialmente 

reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 

 Não confinado, mas localizado e minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 4,6 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 
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6.3.4.1 Fase de Exploração 

Recursos Hídricos Superficiais 

Na fase de exploração, o 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. Assim, pela implantação do projeto em estudo, verificar-

se-á um aumento no escoamento superficial e uma diminuição dos tempos de 

concentração. 

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). 

Nesse sentido e considerando o caudal excedente resultante do aumento da área 

impermeabilizada e da consequente diminuição da área de infiltração terá assim que ser 

drenada. Procurou-se assim, dotar este projeto com um sistema de drenagem de águas 

pluviais o mais eficaz possível. 

Desta forma, e perante as áreas a impermeabilizar na fase de exploração, consideramos os 

seguintes impactes ambientais: 

 Negativo; 

 Direto; 

 Provável, permanente, ocasional e reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 

 Não confinado, mas localizado, minimizável e compensável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 4,8 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

Ainda na fase de exploração, podemos considerar/distinguir dois tipos de impactes ao nível 

da qualidade da água, derivados da implementação da infraestrutura em estudo:  

• Poluição acidental; 

• Poluição crónica. 

A poluição crónica está diretamente relacionada com o normal funcionamento da 

infraestrutura, produção de águas residuais industriais e domésticas, associadas ainda à 

circulação de veículos, com o desgaste de pneus e pavimento, com o desprendimento de 

partículas dos travões e com as emissões dos tubos de escape dos veículos. A poluição 
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acidental refere-se a derrames de produtos/resíduos e no seguimento de acidentes que 

possam ocorrer. 

No âmbito da poluição crónica, não é expectável que novo hospital seja uma grande fonte 

de poluição, tendo em conta os pressupostos a seguir apresentados: 

• Existência de Separação de Hidrocarbonetos 

A drenagem de águas oleosas compreende a captação das águas de lavagem dos 

pavimentos do cais de descarga, provenientes da drenagem superficial, através de 

ralos, caleiras e caixas de visita com tampas grelhadas. 

Esta rede estará dotada de separador de hidrocarbonetos a montante da entrega 

do caudal no poço de bombagem. 

Para além deste local, também a plataforma do Heliporto e cais de abastecimento 

de combustível estarão previstos com separador de Hidrocarbonetos. No sentido 

de obter um maior equilíbrio no dimensionamento deste equipamento, prevê-se a 

instalação de uma só rede dedicada à drenagem de estes dois locais permitindo 

instalar o referido equipamento em local com fácil acesso para manutenção. 

O cais de abastecimento de combustível será dotado de caleiras no pavimento, 

enquanto o Heliporto terá em todo o perímetro da sua plataforma uma caleira que 

garantirá a recolha do caudal, entregando na referida rede de drenagem exterior.  

• Águas Freáticas 

As águas freáticas provenientes das paredes de contenção e estruturas enterradas 

serão conduzidas, com recurso a drenos que recolhem estas águas na camada de 

brita acima da laje de fundo, para coletores enterrados, onde são encaminhadas 

até ao respetivo poço de bombagem. 

Ao nível do tratamento dos pisos térreos foram consideradas linhas paralelas de 

drenos, envolvidos em valas de brita e protegidos com geotêxtil, sempre que se 

prevê que o nível freático seja superior à cota da laje térrea. Neste caso sempre 

que possível estas redes foram encaminhadas de forma gravítica para a rede de 

drenagem geral de águas pluviais exterior. 

• Central de Tratamento de Água para Fisioterapia/Hidroterapia29  

• Central de Tratamento de Água para Hemodiálise30   

 
29 O projeto de execução será desenvolvido numa fase posterior, por indicação do Dono da Obra. 
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A água de diálise necessita um tratamento independente e específico.  O 

tratamento consiste em:  

o cloração;  

o sistema de filtração com cartucho;  

o descalcificação;  

o decloração do sistema de filtração com cartucho;  

o dessalinização;  

o desinfeção.  

A distribuição de água será feita através de um anel fechado até cada estação da 

unidade com recirculação permanente.  

 

No que diz respeito à rede de rega, o projeto prevê necessidade da instalação de um 

sistema de rega automática, instalado nas áreas próximas do hospital e das vias de 

circulação. Na restante área serão instaladas bocas de rega para eventuais regas de 

instalação e de manutenção das plantas.  

Para a rega do prado serão utilizados aspersores, selecionados consoante a pluviometria 

necessária e o alcance pretendido.  

A rega gota a gota será utilizada nos pátios do edifício.  

As árvores das caldeiras e dos canteiros serão regadas por dispositivos de rega radicular 

que asseguram a rega e também o arejamento da árvore.  

As electroválvulas e o programador serão responsáveis pelo controlo dos tempos de rega, 

em função do caudal debitado por cada sector de rega e as necessidades específicas das 

plantas em causa. 

O sistema de programação será eletrónico composto por o programador, cabo elétrico e 

descodificadores. O comando das electroválvulas, abertura e fecho, será efetuado por um 

impulso emitido pelo programador, identificado pelo descodificador que estimulará as 

referidas electroválvulas. 

A reserva, com uma capacidade total de 500 m3, foi dimensionada permitindo o 

aproveitamento das águas pluviais recolhidas nas coberturas do edifício. Além disso, prevê-

 
30 O projeto de execução será desenvolvido numa fase posterior, por indicação do Dono da Obra. 
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se a alimentação através de furo de captação local, que se prevê executar na proximidade 

do reservatório. 

Deste modo, o enchimento do reservatório será feito por intermédio de: 

• Rede de aproveitamento de águas pluviais; 

• Rede de abastecimento proveniente de captação local a executar, 

• Rede de abastecimento pública. 

O jogo de níveis de entrada em funcionamento de cada uma destas redes foi pensado de 

forma a dar prioridade de encaixe ao aproveitamento de águas pluviais. Assim, sempre que 

haja precipitação nas coberturas, o efluente será encaminhado para o reservatório. Se este 

estiver cheio, através da descarga de superfície, o caudal será encaminhado para a rede de 

drenagem exterior. Quando o aproveitamento de águas pluviais se mostrar insuficiente 

para abastecer o reservatório, é acionada a rede da captação local. A rede de 

abastecimento pública só entrará em funcionamento quando nem o aproveitamento de 

águas pluviais nem a captação local forem suficientes para garantir o consumo da rede de 

rega. 

Será instalado um contador na rede de rega, para monitorização dos consumos de água. 

O projeto prevê ainda que todas as redes de drenagem de águas residuais provenientes do 

hospital serão lançadas diretamente na rede pública, não havendo instalação de ETAR para 

tratamento do afluente.  A decisão da não instalação de uma ETAR, de acordo com o 

Projeto, foi reforçada pela tomada de conhecimento que unidades hospitalares 

semelhantes, já em funcionamento, se encontram a desativar as respetivas ETAR devido ao 

excessivo consumo de recursos, quer financeiros quer de manutenção para que laborem 

dentro dos parâmetros necessários. Para além deste ponto, foram pedidas análises dos 

esgotos provenientes de um hospital em funcionamento, chegando-se à conclusão que a 

sua composição não difere da classificação existente para a definição de esgoto doméstico. 

Assim, com as devidas exceções, a rede de drenagem de águas residuais do hospital será 

entregue diretamente na rede pública nas condições já descritas. 

As exceções serão as redes de drenagem de águas residuais gordurosas provenientes da 

cozinha e bar, que passarão por separadores de gorduras, as águas residuais radioativas, 

que serão encaminhadas para tanques de decaimento próprios e as águas pluviais do cais 

de descarga e heliporto que serão encaminhadas para separadores de hidrocarbonetos. 

Relativamente ao caudal produzido pela casa mortuária em comparação com a produção 

total do Hospital este revela-se reduzido, levando a que na fase anterior de projeto tivesse 
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sido assumido que a sua concentração de esgoto potencialmente contaminado é diminuta 

e, pelo exposto, de valores inferiores ao legislado, pelo que a instalação de sistema de 

tratamento neste local poderá ser dispensada. 

 

Locais com produção de águas residuais com necessidades de tratamento 

Separadores de gorduras e féculas  

 Para o pré-tratamento dos efluentes gordurosos, prevê-se a implementação de 

separadores de gorduras:  

o No caso da cafetaria do edifício hospitalar, considera-se suficiente a 

instalação de um separador de gorduras de bancada.  

o Na cozinha, dada a sua dimensão e uma vez que existe máquina de 

descascar batatas, é necessário instalar um separador de gorduras e féculas 

enterrado. 

• Sistema de retenção de gessos 

o A retenção será feita nas próprias tinas de gessos, com recurso ao cesto de 

recolha incorporado que, regularmente, deve ser esvaziado. 

• Câmaras de arrefecimento 

• Para reduzir a temperatura dos efluentes gerados nas autoclaves, prevê-se a 

instalação de câmaras com volume adequado para reter este esgoto, de forma a 

arrefecê-lo. 

• Sistema de decaimento de radioatividade de efluentes da medicina nuclear 

Os utentes do serviço ambulatório da Medicina Nuclear são sujeitos a tratamentos médicos 

que recorrem a substâncias radioativas. Antes de abandonarem o serviço, estes utentes são 

obrigados a utilizar as bacias de retrete das instalações sanitárias exclusivas da Medicina 

Nuclear, de forma a eliminarem parte das substâncias radioativas (que são rejeitadas pelo 

organismo através da urina). Por isso, os esgotos resultantes destas instalações não podem 

ser diretamente conduzidos para a rede geral de drenagem de águas residuais, tendo de ser 

mantidos durante um determinado período de tempo em tanques de armazenamento 

especiais para sofrerem um decaimento dos seus níveis de radioatividade. 

As bacias de retrete destes compartimentos são constituídas por um mecanismo duplo, 

automático, que permite fazer a separação do esgoto sólido do líquido. Assim, uma vez que 
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apenas o líquido terá de ser alvo de tratamento específico, cada compartimento estará 

servido por duas redes distintas de drenagem de águas residuais. Uma de ligação á rede 

normal de drenagem, e outra que encaminhará o esgoto ao sistema de tratamento 

(tanques de decaimento). 

A chegada de líquidos radioativos aos equipamentos é feita em rede suspensa até ao 

compartimento onde estão os tanques de decaimento, uma vez que as instalações 

sanitárias afetas à Medicina Nuclear se localizam no piso imediatamente acima. Depois, a 

descarga do esgoto clarificado e com níveis reduzidos de radioatividades é feita para a rede 

enterrada existente no piso -2. 

Apesar de todos os cuidados evidenciados no projeto, tendo em consideração a tipologia 

do projeto e os objetivos da salvaguarda do espaço natural, consideramos de de extrema 

importância, manter uma boa qualidade do recursos hídricos da área de implantação do 

projeto, e considerando-se uma adequada monitorização da qualidade das águas 

superficiais, considera-se que, os impactes referidos anteriormente serão corretamente 

controlados, no menor período possível.  

Desta forma e globalmente para os Recursos Hídricos Superficiais, no âmbito da poluição 

crónica, e perante as atividades a realizar na fase de exploração, os impactes ambientais 

são classificados como: 

 Negativo; 

 Direto; 

 Pouco Provável, temporário, raro e reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 

 Não Confinado, mas localizado à instalação, minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 4,4 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

 

Tal como já referido, durante esta fase também são suscetíveis de ocorrer derrames 

acidentais provenientes de veículos estacionados no parque os veículos que transportem 

produtos e/ou substâncias perigosas. A gravidade das consequências resultantes é variável, 

dependendo da natureza e da quantidade da substância derramada, mas também do 

recurso suscetível de ser contaminado.  
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Assim, tendo-se em consideração, a ausência previsível de produtos e/ou substâncias 

poluentes, são esperados os seguintes impactes ambientais: 

 Negativo; 

 Indireto/Secundário; 

 Pouco Provável, temporário, ocasional e reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 

 Não confinado, mas localizado à instalação, minimizável e compensável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 3,5 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

 

• Recursos Hídricos Subterrâneos 

Decorrente da exploração do Projeto, e com a respetiva impermeabilização do terreno em 

algumas áreas conforme referido anteriormente, haverá um aumento do escoamento 

superficial, o que origina um impacte direto em termos de recarga de aquíferos, diminuindo 

a área de infiltração. 

Tendo em consideração que o local de implantação do projeto, conforme já referido, não se 

encontra sob nenhum sistema aquífero específico (considerou-se que o mesmo 

pertencente ao Maciço Antigo Indiferenciado - unidade geológica que ocupa 

a maior extensão em Portugal), a área total de superfície impermeabilizada pelo 

empreendimento (48% face à área total do terreno – aprox. 25 ha), considera-se que a 

impermeabilização do terreno tem reduzida expressão relativamente à dimensão do 

aquífero. 

Deste modo, consideram-se os seguintes impactes: 

 Negativo; 

 Indireto/secundário; 

 Provável, permanente, usual e reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 

 Não confinado à instalação, mas localizado e minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 5,0 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 
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Durante a fase de exploração, os impactes negativos sobre as águas subterrâneas poderão 

estar relacionados com eventuais contaminações dos aquíferos subterrâneos, 

essencialmente devido a derrames acidentais (poluição acidental) e/ou arrastamento de 

poluentes provenientes da circulação rodoviária, e reaproveitamento das águas da ETAR 

para rega (poluição crónica). 

A avaliação dos potenciais impactes nas águas subterrâneas deve ter em consideração as 

características hidrogeológicas e correspondente vulnerabilidade à poluição das águas 

subterrâneas na área do Projeto. 

A vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas está relacionada com diversos fatores, 

como sejam, a permeabilidade dos terrenos, a profundidade do nível do aquífero, a 

capacidade de adsorção e a topografia. 

De acordo com a Carta de vulnerabilidade à poluição segundo o índice EPPNA, apresentado 

na situação de referência,  

O método EPPNA é uma metodologia de análise da vulnerabilidade à poluição baseada no 

critério litológico dos aquíferos ou das formações hidrogeológicas indiferenciadas. A 

cartografia da vulnerabilidade à poluição, utilizando o método EPPNA, verifica-se que o 

local do projeto apresenta uma vulnerabilidade à pouição baixa a variável (V6).  

Na eventualidade de virem a ocorrer derrames acidentais no transporte de substâncias 

tóxicas e/ou perigosas (refira-se de probabilidade muito reduzida) para o meio ambiente, e 

de acidentes que possam ocorrer na exploração do Projeto, consideramos os seguintes 

impactes:  

 Negativo; 

 Indireto/Secundário; 

 Pouco Provável, temporário, ocasional e reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 

 Não confinado, mas localizado à instalação, minimizável e compensável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 3,5 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 
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Conforme referido anteriormente está prevista a existência de um reservatório com 

capacidade total de 500 m3, que permitirá o aproveitamento das águas pluviais recolhidas 

nas coberturas do edifício do NHE para Rega. Além disso, prevê-se a alimentação através de 

furo de captação local, que se prevê executar na proximidade do reservatório. 

Assim, caso o recurso à rega, tenha origem em captações irá consequentemente existir um 

decréscimo das reservas de água. Refira-se que não possuímos dados para os volumes de 

água previstos para a rega. Podemos, no entanto, classificar o impacte como: 

 Negativo; 

 Indireto/Secundário; 

 Provável, temporário, ocasional e reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 

 Não confinado, mas localizado à instalação e minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 4,0 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

 

A manutenção dos espaços verdes, nomeadamente poderá haver a possível utilização de 

fertilizantes e produtos fitossanitários podendo provocar alguma contaminação difusa dos 

recursos hídricos subterrâneos da zona envolvente., nomeadamente dos produtos azotados 

e fosfatados (estimuladores de crescimentos e dos compostos fitossanitários (controlo de 

espécies infestantes e espécies invasoras), devido à infiltração no solo. No entanto os 

espaços verdes sujeitos a estas práticas serão reduzidos e apenas utilizados em último 

recurso, optando-se por alternativas menos impactantes.  

Importa referir que este fluxo poluente está sujeito a diversos processos que reduzem a 

concentração dos contaminantes, tais como: diluição pelas águas drenadas de áreas 

vizinhas, reações químicas e biológicas (sistema radiculas das plantas) e adsorção e 

retenção na vegetação e nas partículas do solo. 

Deste modo, podemos classificar o impacte como: 

 Negativo; 

 Indireto/Secundário; 

 Provável, temporário, ocasional e reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 
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 Não confinado, mas localizado à instalação e minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 4,0 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

Recomenda-se uma aplicação reduzida de adubos minerais e que sejam utilizados métodos 

de eliminação manual e mecânicos em detrimento de produtos fitossanitários. 

 

6.3.4.2 Fase de Desativação  

Durante esta fase as incidências são similares às geradas durante a fase de construção, 

dado que as atividades serão semelhantes. Verificar-se-á emissões de poeiras nas 

operações de desmonte, resultando numa incidência muito localizada, pouco significativa, 

temporária e reversível. Complementarmente as atividades de desativação dos edifícios 

que compõem o Novo Hospital Central de Évora, poderá originar incidências negativas, com 

a instalação de estaleiros e remoção das edificações.  

 

 

6.3.5 Ambiente Sonoro  

6.3.5.1 Metodologia e critérios de avaliação 

Com o presente capítulo pretende-se identificar e avaliar os impactes ambientais 

relevantes, decorrentes das fases de construção, exploração e desativação do Projeto. 

O projeto de execução do Hospital Central do Alentejo refere-se à instalação de uma 

unidade hospitalar. 

Neste sentido, tendo em consideração as características do projeto, é possível efetuar uma 

estimativa fundamentada, ainda que entretecida de algumas incertezas incontornáveis, 

relativamente ao ambiente sonoro gerado exclusivamente pelo projeto, mediante recurso a 

métodos previsionais adequados, tendo por base dados de emissão e modelos de 

propagação sonora normalizados. 

A avaliação dos impactes será efetuada de um modo qualitativo e, sempre que possível 

proceder-se-á à sua quantificação tendo por base a prospetiva dos níveis sonoros de Ruído 

Ambiente associados à execução ou não do projeto. 
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6.3.5.2 Qualificação e quantificação dos Impactes 

A definição de Impacte Ambiental, da alínea k) do Artigo 2.º (Conceitos) do DL 151-B/2013 

(na atual redação; DL 152-B/2017), é a seguinte: 

“«Impacte ambiental», conjunto das alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas no 

ambiente, sobre determinados fatores, num determinado período de tempo e numa 

determinada área, resultantes da realização de um projeto, comparadas com a situação 

que ocorreria, nesse período de tempo e nessa área, se esse projeto não viesse a ter 

lugar”. 

Assim, as alterações “… resultantes da realização …” do Projeto, “… num determinado 

período de tempo e numa determinada área …” denominam-se aqui, no fator Ambiente 

Sonoro, por  

Níveis Sonoros da Situação Resultante, e a “… situação que ocorreria, nesse período de 

tempo e nessa área, se esse projeto não viesse a ter lugar” por Níveis Sonoros da Situação 

de Referência (Situação Atual que evolui sem o Projeto). 

Consideram-se assim os critérios de classificação e avaliação de impactes que se 

apresentam no quadro seguinte. 

De notar que o cumprimento dos limites acústicos legais e da Regra de Boa Prática da APA 

(RBP-APA) está vertido na Significância dos Impactes, sendo aí utilizados todos os 

parâmetros legais aplicáveis (LAeq, LAr, Lden, Ld, Le e Ln):  
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Quadro 6.11 - Critérios de classificação/quantificação de impactes 

Caraterística Classificação Quantificação 

Natureza Negativo Lden,exterior (Resultante) > Lden,exterior (Referência) 

Natureza Nulo Lden,exterior (Resultante) = Lden,exterior (Referência) 

Natureza Positivo Lden,exterior (Resultante) < Lden,exterior (Referência) 

Significância Pouco Significativo 

Fase de Construção: 

Desnecessidade de Licença Especial de Ruído (LER). 

Se LER necessária: 

LAeq (período do entardecer) ≤ 60 dB(A); LAeq (período noturno) ≤ 55 dB(A). 

 

Fase de Exploração: 

Critério de Exposição Máxima31 (Exterior): 

Lden,exterior (Resultante) ≤ 65 dB(A); Ln,exterior (Resultante) ≤ 55 dB(A) 

 

Critério de Incomodidade (Interior e Exterior): 

Diurno: LAr (Resultante) - LAeq (Residual) ≤ 5 + D dB 

Entardecer: LAr (Resultante) - LAeq (Residual) ≤ 4 + D dB 

Noturno: LAr (Resultante) - LAeq (Residual) ≤ 3 + D dB 

Se: 

LAr,exterior (Resultante) > 45 dB(A); LAr,interior (Resultante) > 27 dB(A) 

 

RBP-APA (infraestrutura de transporte): 

Diurno: Ld (Resultante) - Ld (Referência) ≤ 15 dB se Ld (Resultante) > 45 dB(A). 

Entardecer: Le (Resultante) - Le (Referência) ≤ 15 dB se Le (Resultante) > 45 

dB(A). 

Noturno: Ln (Resultante) - Ln (Referência) ≤ 15 dB se Ln (Resultante) > 45 dB(A). 

 
31 Apenas se apresenta os limites para Zona Mista pois é essa a classificação acústica dos Recetores em análise. 
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Caraterística Classificação Quantificação 

Significância Significativo 

Fase de Construção: 

LER necessária e: 

LAeq (período do entardecer) > 60 dB(A); LAeq (período noturno) > 55 dB(A). 

 

Fase de Exploração: 

Critério de Exposição Máxima (Exterior): 

Lden,exterior (Resultante) > 65 dB(A); Ln,exterior (Resultante) > 55 dB(A) 

 

Critério de Incomodidade (Interior e Exterior): 

Diurno: LAr (Resultante) - LAeq (Residual) > 5 + DdB 

Entardecer: LAr (Resultante) - LAeq (Residual) > 4 + D dB 

Noturno: LAr (Resultante) - LAeq (Residual) > 3 + D dB 

Se: 

LAr,exterior (Resultante) > 45 dB(A); LAr,interior (Resultante) > 27 dB(A) 

 

RBP-APA (infraestrutura de transporte): 

Diurno: Ld (Resultante) - Ld (Referência) > 15 dB se Ld (Resultante) > 45 dB(A). 

Entardecer: Le (Resultante) - Le (Referência) > 15 dB se Le (Resultante) > 45 

dB(A). 

Noturno: Ln (Resultante) - Ln (Referência) > 15 dB se Ln (Resultante) > 45 dB(A). 

Magnitude Nula Lden,exterior (Resultante) = Lden,exterior (Referência) 

Magnitude Reduzida Lden,ext. (Ref.) < Lden,ext. (Resul.) ≤ Lden,ext. (Ref.) + 3 

Magnitude Média Lden,ext. (Ref.) + 3 < Lden,ext. (Resul.) ≤ Lden,ext. (Ref.) + 15 

Magnitude Elevada Lden,ext. (Resul.) > Lden,ext. (Ref.) + 15 

Probabilidade Certo 
Dadas as incertezas intrínsecas e extrínsecas da modelação de ruído consideram-se os 

impactes associados sempre como Prováveis. 
Probabilidade Provável 

Probabilidade Incerto 

Duração Temporário Fase de construção/Fase de desativação 

Duração Permanente Fase de exploração 

Incidência Direto Proveniente de atividades associadas diretamente ao projeto 

Incidência Indireto Proveniente de atividades associadas indiretamente ao projeto (tráfego de acesso) 

 

Apresentam-se em seguida algumas justificações relativamente à classificação de impactes 

apresentada: 

• Sentido do Impacte: Impacte Negativo, Nulo e Positivo. 

o Considera-se que o Impacte é Negativo se os níveis sonoros da Situação 

Resultante são maiores que os níveis sonoros da Situação de Referência e 
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vice-versa. Por simplicidade e maior abrangência utiliza-se para 

quantificação da natureza do impacte apenas o parâmetro Lden. 

• Significância do Impacte: Significativo, Moderadamente Significativo, Pouco 

Significativo e Não Significativo: 

o Os impactes são Negativos Significativos quando os níveis sonoros da 

Situação Resultante não cumprem os limites acústicos legais aplicáveis ou a 

RBP-APA, conforme estabelecido no capítulo “2.5 Avaliação de Impacte” do 

documento “Agência Portuguesa do Ambiente – Nota técnica para 

avaliação do descritor Ruído em AIA. versão 2. 2010”32. 

o Por oposição, são Pouco Significativos se cumprirem os limites acústicos 

legais aplicáveis e a RBP-APA. 

o Basta haver um parâmetro ou critério em incumprimento para o Impacte 

ser Negativo Significativo. 

• Sensibilidade/Magnitude do Impacte: Magnitude Nula, Reduzida, Média e Elevada 

o Na ausência de definição de Magnitude do Impacte no documento 

“Agência Portuguesa do Ambiente – Nota técnica para avaliação do 

descritor Ruído em AIA. versão 2. 2010”32, recorre-se ao documento 

“Instituto Superior Técnico– Critérios para análise de relações exposição-

impacte do ruído de infra-estruturas de transporte. 2009”33 (Trabalho 

elaborado para a Agência Portuguesa do Ambiente) tendo em conta 

indicações do capítulo “4.1.23. Indefinição de critérios objectivos de 

qualificação de impactes” do documento “Rosão, Vitor – Desenvolvimentos 

sobre Métodos de Previsão, Medição, Limitação e Avaliação em Ruído e 

Vibração Ambiente. Universidade do Algarve, Tese de Doutoramento, 

2011”34. 

o Assim, considera-se Impacte Negativo de Magnitude Elevada quando a 

diferença entre os Níveis Sonoros da Situação Resultante e os Níveis 

Sonoros da Situação de Referência são superiores a 15 dB. Relativamente 

ao diferencial considerado para limitar a Magnitude Média, em vez do valor 

 
32https://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/NotasTecnicas_EstudosReferencia/NotaTecnica_avaliacao_descritor_Ruido

_AIA.pdf. 

33https://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/NotasTecnicas_EstudosReferencia/Criterios_analise_relacoes_exposicao_i

mpacte_ruido_infra_estruturas_transporte.pdf. 

34 http://doutoramento.schiu.com/versao-digital-tese/TeseDoutoramentoVCR.pdf. 
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de 10 dB indicado nos documentos referidos, afigurou-se adequado, numa 

perspetiva de segurança e tendo em conta o facto de uma variação de 3 dB 

corresponder a uma variação de dobro (variação relevante) no número de 

fontes, considerar 3 dB como valor limite. 

o De forma semelhante ao referido para a Natureza do Impacte, por 

simplicidade e representatividade de 24h do próprio parâmetro, utiliza-se 

apenas os níveis sonoros do parâmetro Lden, para a distinção da Magnitude 

do Impacte. 

 

6.3.5.3 Fase de Construção 

Durante esta fase de construção serão levadas a cabo um conjunto de ações passíveis de 

gerarem níveis sonoros com algum significado, nomeadamente: 

• instalação e utilização do estaleiro; 

• construção dos acessos e dos edifícios; 

• recuperação paisagística das áreas intervencionadas; 

• movimentação de viaturas e máquinas para a execução das várias intervenções, 

incluindo o transporte de materiais e circulação de pesados. 

Devido às características específicas das frentes de obra e do estaleiro, nomeadamente a 

existência de um grande número de fontes de ruído cuja localização no espaço e no tempo 

é difícil determinar com rigor, é usual efetuar apenas uma abordagem qualitativa dos níveis 

sonoros associados, tendo por base o estatuído legalmente no que concerne à emissão 

sonora de equipamentos para uso no exterior. 

Os níveis de ruído gerados durante as obras são, normalmente, temporários e descontínuos 

em função de diversos fatores, tais como, o tipo de equipamentos utilizados, o tipo de 

operações realizadas, a duração, a forma de utilização e o estado de conservação dos 

equipamentos. A utilização de máquinas e equipamentos ruidosos nas obras, na zona de 

estaleiro de apoio às diversas ações executadas e nos acessos a estes locais, tenderão a 

aumentar pontualmente e de forma temporária os níveis de ruído nas zonas envolventes às 

áreas diretamente afetas á obra. 

Assim, indicam-se, no quadro seguinte, as distâncias correspondentes aos Níveis Sonoros 

Contínuos Equivalentes, Ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando: 
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• fontes sonoras pontuais; 

• um meio de propagação homogéneo e quiescente; 

• os valores limite de potência sonora estatuídos no Anexo V do Decreto-Lei n.º 

221/2006, de 8 de novembro. 

 

Quadro 6.12 – Distâncias correspondentes a LAeq de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A) (fase de construção ou desativação) 

Tipo de equipamento 

P: potência instalada efetiva (kW); 

Pel: potência elétrica (kW); 

m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de corte (cm) 

Distância à fonte [m] 

LAeq 

=65 

LAeq 

=55 

LAeq 

=45 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas vibradoras e 

apiloadores vibrantes) 

P≤8 

8<P≤70 

P>70 

40 

45 

>46 

126 

141 

>146 

398 

447 

>462 

Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras, com rasto 

contínuo 

P≤55 

P>55 

32 

>32 

100 

>102 

316 

>322 

Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras, com rodas; 

dumpers, niveladoras, compactadores tipo carregadora, 

empilhadores em consola c/ motor de combustão, gruas 

móveis, compactadores (cilindros não vibrantes), 

espalhadoras-acabadoras, fontes de pressão hidráulica 

P≤55 

P>55 

25 

>26 

79 

>81 

251 

>255 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de construção, 

motoenxadas 

P≤15 

P>15 

10 

>10 

32 

>31 

100 

>99 

Martelos manuais, demolidores e perfuradores 

m≤15 

15<m≤30 

m>30 

35 

≤52 

>65 

112 

≤163 

>205 

355 

≤516 

>649 

Gruas-torres - - - - 

Grupos eletrogéneos de soldadura e potência 

Pel≤2 

2<Pel≤10 

Pel>10 

≤12 

≤13 

>13 

≤37 

≤41 

>40 

≤116 

≤130 

>126 

Compressores 
P≤15 

P>15 

14 

>15 

45 

>47 

141 

>147 

Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras 

L≤50 

50<L≤70 

70<L≤120 

L>120 

10 

16 

16 

28 

32 

50 

50 

89 

100 

158 

158 

282 
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Dependendo do número de equipamentos a utilizar (no total e de cada tipo) e dos 

obstáculos à propagação sonora, os valores apresentados no quadro anterior podem 

aumentar ou diminuir significativamente. Tipicamente as atividades de preparação de 

terreno, escavação e pavimentação são as mais ruidosas, dando lugar a níveis sonoros 

contínuos equivalentes na ordem dos 85 dB(A), pelo que é expectável que a menos de 10 

metros da obra o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, do ruído particular, seja 

superior a 65 dB(A). 

No caso em apreço, os trabalhos decorrerão apenas no período diurno e não existem 

escolas nem hospitais na envolvente da área de intervenção, e os recetores sensíveis mais 

próximos (habitações unifamiliares) localizam-se a mais de 45 metros de distância da área 

de intervenção e a mais de 200 metros do local de construção dos edifícios hospitalares, 

pelo que é expectável que o respetivo ambiente sonoro, em termos médios, não venha a 

variar significativamente. 

De referir ainda que o transporte rodoviário de transporte de trabalhadores, equipamentos 

e material, ligará diretamente à EN114, sem intersetar povoações, e o tráfego médio global 

será reduzido, pelo que não é previsível que o tráfego rodoviário derivado do projeto, se 

traduza no acréscimo pouco significativo da emissão sonora média destas rodovias, ou seja, 

é expectável que em termos médios o ambiente sonoro envolvente não venha a variar 

significativamente. 

De acordo com o explicitado anteriormente, tendo em conta o carácter intermitente e 

descontínuo do ruído gerado durante a fase de construção, admitindo uma adequada 

gestão de impactes por parte da Licença Especial de Ruído (caso seja necessária e não seja 

possível cingir a atividade construtiva ao período 8h-20h de dias úteis), e a curta duração 

das obras na proximidade de cada recetor, prevêem-se durante a fase de construção 

impactes: 

• Negativos; 

• Diretos; 

• Certos, temporários, ocasional e reversível; 

• Sensibilidade ambiental reduzida; 

• Não confinado, mas localizado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 3,8 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 
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6.3.5.4 Fase de Exploração 

Na fase de exploração o impacte no ambiente sonoro está associado à emissão de ruído do 

tráfego rodoviário e aos equipamentos com emissão sonora para o exterior. 

De acordo com o projeto acústico do Hospital, o ruído transmitido ao exterior deverá 

satisfazer um nível de avaliação do ruído particular dos equipamentos na respetiva 

envolvente e para os equipamentos com ligação a condutas de ventilação (equipamentos 

de AVAC, grupos de geradores, etc.) deverão ser aplicados atenuadores sonoros entre o 

equipamento e a conduta. 

Neste contexto a principal fonte sonoras com emissão para o exterior significativa (para 

além da fonação humana dos utentes, não passível de modelação), corresponderá ao 

respetivo tráfego rodoviário. 

A estimativa dos níveis sonoros nos recetores, localizados na área de potencial influência 

acústica do projeto, foi efetuada para a fase de exploração, mediante a construção de um 

modelo 3D do local, com recurso ao programa informático CadnaA, integrando os 

parâmetros com influência na emissão e propagação do ruído. 

Para simulação da propagação sonora, o software necessita que sejam introduzidos alguns 

dados complementares associados ao meio de propagação, ao algoritmo de cálculo e à 

forma de apresentação. De acordo com os dados específicos do presente estudo e com a 

experiência adquirida em outros estudos já desenvolvidos e tendo por base as diretrizes da 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA), afigurou-se adequado efetuar as configurações 

que se apresentam no quadro seguinte. 
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Quadro 6.13 - Configurações de cálculo utilizados na modelação de ruído 

Parâmetros Configuração 

Geral 

Software CadnaA – Versão 2019 BPM XL 

Máximo raio de busca 2000 metros 

Ordem de reflexão 2 

Erro máximo definido para o 

cálculo 
0 dB 

Métodos/normas de cálculo: 

Tráfego rodoviário 
CNOSSOS 

Absorção do solo 
α = 0,6 (dada prevalência de solos 

semipermeáveis) 

Meteorologia 

Percentagem de condições 

favoráveis 

diurno/entardecer/noturno 

Diurno: 50% 

Entardecer: 75% 

Noturno: 100% 

Temperatura média anual 19 º C 

Humidade relativa média anual 73 % 

Mapa de Ruído 

Malha de Cálculo 10X10 metros 

Tipo de malha de cálculo 

(variável/fixa) 
Fixa 

Altura ao solo 4 metros 

Código de cores Diretrizes APA (2011) 

Avaliação de ruído nos 

recetores 

Altura acima do solo 
1,5 metros acima do piso mais 

desfavorável 

Distância mínima recetor-fachada 3,5 metros (DL nº 146/2006) 

Distância mínima fonte/refletor 0,1 metros 

 

Na modelação das rodovias interiores do Hospital foi considerado o pavimento com 

camada de desgaste de betão betuminoso regular e a velocidade de projeto 20km/h no 

perímetro hospitalar e 50 km/h nos acessos. 
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Em termos de dados de tráfego rodoviário prevê-se, de acordo com a Memória Descritiva 

do Projeto, 1.605 lugares de estacionamento no exterior, divididos em duas grandes áreas: 

Público e Pessoal.  

O parque de estacionamento destinado ao Público está localizado na faixa entre a nova via 

interna de circulação e a futura via distribuidora Principal de ligação da EN 114 e EN 380 e 

apresenta capacidade para 585 lugares.  

O estacionamento do Pessoal está localizado a Norte do edifício, com 883 lugares.  

Foi ainda considerado o estacionamento das Urgências, com capacidade de 102 lugares e 8 

ambulâncias, e outro estacionamento Público, para utentes de Psiquiatria, Hemodiálise e 

Medicina Física e de Reabilitação, com capacidade de 25 lugares.  

Para o estacionamento destinado ao Público considerou-se a sua utilização apenas durante 

o período diurno regulamentar (7h às 20h). Para o estacionamento das Urgências e do 

Pessoal, considerou-se uma distribuição homogénea distribuída pelas 24 h. Apresentam-se, 

no quadro seguinte, os dados de tráfego médio horário considerado no modelo de 

simulação. 

Quadro 6.14 – Tráfego Médio Horário de projeto 

Estacionamento 

(Capacidade total) 
Veículos 

TMH (Veículos por hora) 

Período Regulamentar 

Diurno  

(7h às 20h) 

Entardecer 

(20h às 23h) 

Noturno 

(23h às 7h) 

Público 

(585 lugares) 
Ligeiros 45 0 0 

Pessoal 

(883 lugares) 
Ligeiros 20 5 12 

Urgências 

(102 lugares e 8 ambulâncias) 

Ligeiros 2 1 1 

Pesados 1 0 0 

Público para tratamento de: Psiquiatria, 

Medicina Física e Reabilitação e 

Hemodiálise 

(25 lugares)  

Ligeiros 2 0 0 
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Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram prospetivados 

os níveis sonoros contínuos equivalentes ponderados A do ruído associado ao tráfego 

rodoviário, na fachada e piso mais desfavorável dos recetores sensíveis existentes (R01 a 

R04) e para o hospital previsto, ver DESENHOS N.º 22 e N.º 15, incluídos no VOLUME III – PEÇAS 

DESENHADAS com os mapas de ruído. 

Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do ruído do tráfego rodoviário com 

projeto, foram calculados os Mapas de Ruído Particular, a 4 metros acima do solo, para os 

indicadores Lden e Ln, cujas peças desenhadas se apresentam em anexo. 

No quadro seguinte apresentam-se os níveis sonoros de Ruído Residual (Referência) de 

cada Ponto de Medição, os resultados previsionais associados ao Ruído Particular e ao 

Ruído Ambiente prospetivado (soma energética do Ruído de Residual com o Ruído 

Particular) 

 

Quadro 6.15 - Níveis sonoros nos recetores avaliados 

Recetor Pisos 

Situação de Referência Ruído Particular 
Ruído Ambiente 

decorrente Emergência Sonora 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R01 / Pto 1 
1º 

45 41 41 48 45 38 38 46 48 43 43 50 3 2 2 45 

R02 / Pto 2 1º 47 44 41 49 38 28 27 37 48 44 41 49 1 0 0 47 

R03 / Pto 3 2º 52 48 47 54 36 27 27 36 52 48 47 54 0 0 0 52 

R04 / Pto 4 1º 43 41 39 46 40 35 34 42 45 42 40 48 2 1 1 43 

 

A análise do quadro anterior permite constatar que o Ruído Particular (considerando a 

emissão sonora do tráfego rodoviário) e o Ruído Ambiente decorrente, junto de todos os 

recetores avaliados, potencialmente mais afetados pelo ruído do projeto em análise, 

cumprem os limites de exposição aplicáveis para zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 

dB(A)], conforme estabelecido na alínea a), número 1 do artigo 11º do RGR (Decreto-Lei 

9/2007). 

Refere-se ainda que no projeto, de acordo com o respetivo projeto acústico, não estão 

previstos equipamentos com emissão sonora relevante para o exterior, pelo que o 
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empreendimento enquanto atividade ruidosa permanente, prospetiva-se que cumpra o 

Critério de Incomodidade (artigo 13º do RGR: diferencial Ld ≤ 6 dB+D; Le ≤ 4 dB+D; Ln ≤ 3 

dB+D), junto dos recetores sensíveis existentes. 

Conclui-se assim pela potencial ocorrência dos seguintes impactes: 

• Negativos; 

• Diretos; 

• Pouco provável, permanentes, raro e irreversível; 

• Sensibilidade ambiental reduzida; 

• Confinado à instalação e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 3,8 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO.  

 

6.3.5.5 Fase de Desativação 

A fase de desativação será caracterizada pela desativação e reabilitação das infraestruturas 

em exploração. De forma análoga à fase de construção, as operações associadas à 

desativação têm associada a emissão de níveis sonoros devido às atividades ruidosas 

temporárias, limitadas no espaço e no tempo, onde se destaca a emissão sonora de 

maquinaria pesada e circulação de veículos pesados. 

De forma semelhante à fase de construção, e admitindo uma adequada gestão de impactes 

por parte da Licença Especial de Ruído (caso seja necessária), para a fase de desativação 

prevêem-se, impactes: 

• Negativos; 

• Diretos; 

• Certos, temporários, ocasional e reversível; 

• Sensibilidade ambiental reduzida; 

• Não confinado, mas localizado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 3,8 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 
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6.3.6 Solos 

6.3.6.1 Introdução 

A contaminação do solo tem-se tornado uma das preocupações ambientais uma vez que, 

geralmente, a contaminação interfere no ambiente geral da área afetada (solo, águas 

superficiais e subterrâneas, ar, fauna e vegetação), podendo mesmo estar na origem de 

problemas de saúde pública. 

Os impactes são originados por alterações da topografia no terreno, por modificação no seu 

uso, pela adição de solos com características diferentes, por alterações climáticas, por 

fenómenos de erosão ou pela adição de solos com características diferentes. Todas estas 

ações podem provocar alterações profundas na estrutura dos solos. No presente capítulo, 

os impactes nos solos são identificados para a fase de construção, exploração e 

desativação. 

 

6.3.6.2 Fase de Construção 

Os impactes verificados no solo na fase de construção são resultado das intervenções 

inevitáveis à obra tais como: 

• Destruição do coberto vegetal e/ou abate de árvores, que provocam destruição 

direta do solo; 

• Compactação do solo e aumento da erosão devido à construção das Infraestruturas 

do projeto (como por exemplo: edifícios novos, arruamentos interiores, 

infraestruturas de drenagem e saneamento e parque de estacionamento) e à 

instalação de equipamentos caminhos de acesso à obra, movimentação das 

máquinas e de terras. Para além das manchas de solos diretamente afetadas pelo 

Projeto, há que considerar também toda a área destinada aos estaleiros, locais de 

deposição de materiais e máquinas, caminhos e acessos para as máquinas, veículos 

e pessoal. A circulação de máquinas nestas áreas, tem tendência a causar 

compactação do solo, conduzindo a uma diminuição da porosidade, diminuição da 

capacidade de infiltração e do escoamento em profundidade da água; 

• Alteração do balanço hídrico e do padrão de drenagem devido às diversas 

alterações morfológicas dos solos; 
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• Contaminação do solo com escorrência devido a derrames acidentais de 

substâncias (pe. betão) e à emissão de partículas pela maquinaria da obra; 

O risco de erosão do solo é, um problema importante em termos de impacte para a 

qualidade do solo. Na fase de construção, existem sempre áreas que ficaram expostas aos 

agentes erosivos (precipitação e vento), sem qualquer proteção, dada a ausência de 

coberto vegetal. 

Estes efeitos erosivos e a sua significância dependem da época do ano em que os trabalhos 

são executados e também do período de tempo compreendido entre a movimentação e a 

implantação efetiva do Projeto.  

Ainda no âmbito dos impactes no solo deverão ser acautelados eventuais derrames 

acidentais de combustíveis, óleos ou outros produtos que, a ocorrerem, constituirão 

potenciais fontes de degradação da qualidade do solo. O grau de afetação sobre os solos 

dependerá do local onde esses derrames ocorrerem e do tipo e quantidade de substâncias 

envolvidas. 

Pelo exposto, e face à natureza dos impactes anteriormente descritos, os mesmos são na 

globalidade classificados como: 

 Negativo; 

 Direto; 

 Provável, temporário, ocasional/Sazonal, reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida – Não se identificou qualquer afetação de solos com 

aptidão agrícola (classe A e/ou B). 

 Confinado à instalação e minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 3,3 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO.  

 

Complementarmente e conforme já referido, 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: 

 Escavação: 128 524 m3 

 Aterro: 24 167 m3; 
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Prevê-se assim, um saldo negativo de movimentação de terras (Escavação-Aterro) de aprox. 

104 357 m3. As terras excedentes terão que ser encaminhadas para destino final adequado. 

Tendo em conta a elevada movimentação de terras, o impacte espectável para esta 

atividade é o a seguir indicado: 

 Negativos; 

 Diretos; 

 Certos, temporários, ocasionais, reversíveis; 

 Sensibilidade ambiental moderada; 

 Confinado à instalação e minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 3,9 considerando-se assim o impacte como: MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.6.3 Fase de Exploração  

Um dos principais impactes espectáveis nos solos derivam da compactação do mesmo e da 

alteração da topografia (com o consequente aumento dos fenómenos de erosão) e a 

impossibilidade da utilização dos solos para, por exemplo, fins agrícolas.  

No que diz respeito à impermeabilização dos solos prevê-se a impermeabilização de aprox. 

123 000 m2, o que corresponde a aprox. 49% da área total do projeto. Assim, tendo-se em 

consideração a área a impermeabilizar e impossibilidade da utilização dos solos para outros 

fins, considera-se o impacte como: 

 Negativo; 

 Direto; 

 Pouco Provável, temporário, raro e reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 

 Não confinado, mas localizado à instalação, minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 4,3 considerando-se assim o impacte como: MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO. 
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Na fase de exploração, podemos ainda considerar/distinguir dois tipos de poluição ao nível 

dos solos, derivados da implementação do projeto em estudo, poluição crónica e derrames 

acidentais - poluição acidental. 

A poluição crónica está diretamente relacionada com o normal funcionamento da 

infraestrutura.  

A poluição acidental refere-se a derrames de substâncias potencialmente poluentes no 

seguimento de eventuais acidentes que possam ocorrer. 

No âmbito da poluição crónica, o projeto não prevê qualquer emissão direta para o solo de 

substâncias poluentes. Está previsto a descarga para o sistema de tratamento de águas 

residuais municipais das águas residuais domésticas provenientes do projeto. 

Ainda neste âmbito pode ser necessário armazenar em local específico substâncias 

potencialmente poluentes. Caso haja a necessidade de armazenamento destas substâncias, 

este armazenamento terá que obedecer a determinadas regras, como por exemplo: 

existência de bacias de decantação/retenção, existência de procedimento de contenção de 

derrames, existência de kit´s de contenção de derrames. 

Durante a fase de exploração também são suscetíveis de ocorrer derrames acidentais 

provenientes dos veículos automóveis que e/ou transitam dentro da área do projeto. A 

gravidade das consequências resultantes destes derrames, é variável, dependendo da 

natureza e da quantidade da substância derramada, mas também do recurso suscetível de 

ser contaminado.  

Assim, tendo-se em consideração a localização do empreendimento, a ausência (ou 

armazenamento reduzido) de produtos e/ou substâncias perigosas na instalação, 

considera-se os impactes como: 

 Negativo; 

 Indireto/Secundário; 

 Pouco Provável, temporário, raro e reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 

 Não confinado, mas localizado à instalação, minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 2,7 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 
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6.3.6.4 Fase de Desativação 

As atividades da fase de desativação são idênticas às da fase de construção, pelo que as 

incidências serão da mesma natureza. Poderá existir, no entanto, uma incidência positiva, 

já que será libertado o espaço impermeabilizado, podendo ser restituído o uso do solo para 

outras funções (p.e. espaço de lazer).  

 

 

6.3.7 Usos do Solo  

6.3.7.1 Metodologia 

Os impactes nos usos do solo resultantes da implantação do 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. A intensidade da 

alteração e a dinâmica induzida dependem, contudo, do tipo de atividades, das 

características do território, da maior ou menor agressividade da ação e da sensibilidade 

dos elementos recetores. 

A construção de um Projeto pode envolver alterações importantes no uso do solo, que 

poderão ser significativamente minimizadas. 

Para a análise de impactes decorrentes da implantação do empreendimento consideraram-

se, para a área de implantação, as seguintes tipologias de uso do solo atual: 

 Áreas Agrícolas – Culturas temporárias de sequeiro e regadio; 

 Pastagens – Pastagens melhoradas; 

 Superfícies agroflorestais – SAF de sobreiro com azinheira; 

 Superfícies agroflorestais – SAF de azinheira. 

 

6.3.7.2 Fase de Construção 

Para a avaliação dos impactes decorrentes da fase de construção no uso do solo, 

consideraram-se como atividades principais os trabalhos gerais de implantação (incluindo, 

movimentações de terras e trabalhos de construção civil). 

Durante a fase de construção verifica-se ainda a instalação de estaleiros. 
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Deste modo, e dada a natureza dos usos do solo atuais, e face às características do Projeto, 

classificam-se os impactes como: 

Considera-se, portanto, os impactes gerados por estas ações como:  

 Negativos; 

 Diretos; 

 Certos, temporários, ocasionais, reversíveis; 

 Sensibilidade ambiental moderada; 

 Confinado à instalação e minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 3,9 considerando-se assim o impacte como: MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.7.3 Fase de Exploração 

As principais ações a realizar durante a fase de exploração, suscetíveis de provocar 

impactes no uso do solo são as seguintes: 

 Funcionamento da unidade hospitalar. 

Deste modo e perante o enquadramento do Projeto e considerando a compatibilidade com 

o PDM de Évora – “Áreas Especiais de Comércio e Equipamentos - Outros Equipamentos – 

Hospital Regional de Évora”, a ocupação do solo atual e a sua manutenção em grande 

parte, classifica-se este impacte ambiental como: 

 Positivo; 

 Direto; 

 Certo, permanente, usual e irreversível; 

 Sensibilidade ambiental moderada; 

 Confinado à instalação e não minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados 

apresentada no EIA, o valor obtido foi de 4,7 considerando-se assim o impacte como: 

SIGNIFICATIVO. 
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6.3.7.4 Fase de Desativação 

Para a fase de desativação, a montagem da instalação e dos equipamentos irá gerar 

impactes semelhantes em termos do uso do solo à da fase de construção, sendo que o 

sentido é positivo, associado à devolução do solo para outros usos.  

Ainda assim, e dada a classificação para o uso do solo nos termos do PDM de Évora, que 

determina “Áreas Especiais de Comércio e Equipamentos - Outros Equipamentos – Hospital 

Regional de Évora”, não se perspetiva a instalação de outro equipamento que não uma 

unidade hospitalar, ou em última instância um outro qualquer equipamento, pelo que 

consideramos o impacte NULO. 

 

 

6.3.8 Geologia e Geomorfologia  

6.3.8.1 Fase de construção 

Com base na análise dos elementos recolhidos nos reconhecimentos “in situ” realizados, 

decorrentes dos estudos geológicos e geotécnicos, são feitas considerações geotécnicas no 

que se refere às questões mais importantes das terraplenagens, nomeadamente no que diz 

respeito à decapagem, escavações, aterros e condições de fundação do pavimento da via a 

reformular, bem como da fundação dos edifícios. De referir que estas considerações 

geotécnicas assumem um caráter preliminar, atendendo à fase de projeto a que se reporta, 

e as quais terão de ter o suporte dos resultados a obter com prospeção geotécnica corrente 

e especial a executar prévia à fase de construção. 

Considera-se, nesta fase, como espessura média geral de decapagem de 0,50 m ao longo de 

todo o empreendimento. 

O troço em estudo para a via distribuidora local interior apresenta, no geral, escavações e 

aterros de pequena altura, entre 1.00 m a 3.50m e 0.50 m a 1.5 m, respetivamente, embora 

possam ocorrer escavações, nomeadamente nos Eixos 8 e 9 com cerca de 8.0 m e 6.0 m, 

respetivamente. 

Prevê-se que o desmonte dos materiais presentes seja executado com recurso a 

equipamentos convencionais de terraplenagem, embora possa haver necessidade de 

recorrer a explosivos nas escavações de maior altura onde o maciço rochoso possa 
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encontrar-se mais competente, bem como em maior profundidade aquando da abertura 

das fundações para inserção dos pisos inferiores e das fundações dos edifícios. 

Quanto à drenagem dos taludes de escavação, para além dos sistemas de drenagem 

superficial da base dos taludes, nesta fase e com base nos elementos disponíveis, não se 

prevê necessário adoção de outras soluções visando drenagem interna, no entanto, 

futuramente poderão ocorrer impactes resultantes da perda de estabilidade dos taludes, 

resultantes da sua própria descompressão, pelo que, não é de excluir a eventual 

necessidade de implantação de adequados sistemas de contenção (p.e., pregagens, 

colocação de rede metálica, betão projetado) a par da eventual execução de máscaras e/ou 

esporões drenantes sempre que a intersecção de níveis freáticos (pelas escavações) 

venham a levar à afluência de água nos taludes questionando a sua estabilidade. 

Por outro lado, embora se preveja que o maciço apresenta qualidade razoável a boa em 

profundidade, considera-se que o empreiteiro deverá prever os meios de contenção e 

entivamento necessários aplicar, no caso de ocorrer alguma descompressão do maciço que 

ponha em causa a execução dos pisos e fundações do edifício em profundidade, bem como 

os trabalhadores que estão associados a essa atividade. Igualmente, não menos 

importante, prever os sistemas de bombagem necessários para manter a zona de trabalhos 

a seco. 

As principais atividades associadas ao projeto, suscetíveis de induzir impactes na geologia e 

geomorfologia, prendem-se com as movimentações de terras, que afetarão o maciço 

rochoso e modificarão localmente a morfologia do terreno. Segundo dados apurados e 

estimados em Projeto: 

 Para implantação de infraestruturas rodoviárias: 

 Desmatação: 135.042m2; 

 Decapagem de terra vegetal: 67.521 m3; 

 Escavação total: 128.524 m3 

 Colocação em aterro de terras provenientes da escavação: 24.167 m3; 

 Colocação em vazadouro de terras sobrantes, provenientes da escavação: 

104.357 m3; 

 Pavimentação: 18.247 m2. 

 

 Para implantação dos edifícios: 
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 Escavação para edifício = 287 136 m3; 

 Aterro compactado com solos de empréstimo no tardoz de elementos de 

contenção de terras: 58.775 m3; 

 Estabilização de taludes = 450.00 m2 

Com base nos elementos disponíveis nesta fase, estima-se que haverá excedente de 

material resultante das escavações. Tendo em conta a qualidade dos materiais resultantes 

das escavações, considera-se serem suficientes para suprimir as necessidades de terras 

para os aterros a realizar para as rodovias, inclusive, para as camadas mais nobres dos 

aterros e caixas de pavimento. Com efeito, admite-se que haverá uma quantidade 

apreciável de terras sobrantes que deverá seguir para vazadouro.  

Para os aterros a realizar no tardoz de elementos de contenção, é previsto o recurso a solos 

de empréstimo. 

Considera-se, portanto, os impactes gerados por estas ações como:  

 Negativos; 

 Diretos; 

 Certos, temporários, ocasionais, reversíveis; 

 Sensibilidade ambiental moderada; 

 Confinado à instalação e minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 3,9 considerando-se assim o impacte como: MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO. 

 

No que se refere a termos geomorfológicos e considerando que o conceito inerente à 

solução arquitetónica para o Hospital Central do Alentejo implica que todo o edificado a 

implantar interfira com a morfologia do terreno e topografia natural, e sendo certo que 

ainda que não se verifique a interferência com valores geológicos de interesse comercial, 

científico e/ou patrimonial, os impactes gerados por esta ação consideram-se como: 

 Negativos; 

 Diretos; 

 Certos, temporários, ocasionais, reversíveis; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 
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 Confinado à instalação e minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 3,5 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

Compreendem, essencialmente, a destruição do substrato geológico, consequência das 

escavações e aterros necessários realizar, assim como a alteração das características 

geomorfológicas do local, consequência das movimentações de terras nas parcelas de 

terreno que serão alvo da implantação do empreendimento. Especial atenção deverá ser 

dada aos cursos de água existentes, não devendo ser obstruídos ou desviados, perturbando 

assim o seu curso normal. 

Considera-se, igualmente, que embora não tenham sido identificados geosítios que possam 

ter interesse como património geológico, deverá admitir-se a possibilidade de ocorrência 

de elementos geológicos que possam apresentar qualquer tipo de interesse e que mereçam 

ser preservados e estudados. Pelo referido, durante o desenvolvimento da obra deverão 

ser acauteladas as medidas necessárias para o caso de ocorrer algum vestígio que possa 

suscitar interesse e, ocorrendo, ser imediatamente participado ao LNEG e autoridades 

locais, por forma a avaliar o impacto que a obra possa causar. 

No que respeita à tectónica e sismicidade não se esperam alterações nestes dois fatores 

resultantes da implantação do Projeto, pelo que não se preveem impactes. 

 

6.3.8.2 Fase de exploração 

Na fase de exploração, os impactes resultantes da artificialização da fisiografia do terreno, 

sobretudo devido à implantação das infraestruturas do Hospital Central do Alentejo e uma 

vez que as alterações morfológicas do Projeto são relevantes, mas que após a fase de 

construção, tentam na medida do possível, que os locais afetados estejam o mais 

naturalizados possível, prevê-se deste modo, que o impacte gerado na fase de exploração 

seja:  

 Negativo; 

 Direto; 

 Provável, permanente, ocasional, reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 

 Confinado à instalação e minimizável. 
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Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 3,6 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.8.3 Fase de desativação 

Considera-se que a única ação geradora de impactes neste descritor será a demolição das 

infraestruturas edificadas existentes. As incidências na fase de desativação referem-se à 

remoção das fundações e aterros, embora a desativação não permita restabelecer as 

condições geológicas prévias à intervenção. Assim, considera-se que estas são, por um lado, 

positivas (na medida em que é removida uma estrutura estranha à natureza) mas, por 

outro, negativas (uma vez que é imposta nova alteração ao local, já anteriormente 

intervencionado) 

Assim, no caso da eventual desativação do Projeto em estudo, prevê-se que os impactes 

decorrentes das operações de demolição a realizar sejam POUCO SIGNIFICATIVOS, tal como os 

descritos para a fase de construção.  

Deste modo, os impactes a ocorrer são na sua grande maioria de natureza idêntica aos da 

fase de construção, sendo considerados como:  

 Negativos/Positivos; 

 Diretos; 

 Certos, temporários, ocasionais, reversíveis; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 

 Confinado à instalação e minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 3,5 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

Caso a desativação do hospital venha a ser prevista, a mesma deverá ser efetuada 

mediante um plano próprio a elaborar para o efeito, salvaguardando o cumprimento de 

medidas de minimização de impactes ambientais. 
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6.3.9 Paisagem 

6.3.9.1 Metodologia 

O presente EIA destina-se a identificar e avaliar os principais impactes no ambiente 

suscetíveis de virem a ser originados pela implantação do Hospital Central do Alentejo. O 

principal objetivo deste capítulo do EIA prende-se com a avaliação dos impactes mais 

significativos, previstos na zona, e com a indicação de medidas de minimização, visando, 

tanto quanto possível, anular os impactes negativos e maximizar os impactes positivos. 

Considerando, contudo, os objetivos de um EIA, procurar-se-á sistematizar os impactes 

genéricos associados à tipologia do projeto em análise, localizando-se, sempre que possível, 

os indicadores que previsivelmente possam ser sujeitos a impactes que venham a assumir 

maior significado. 

Genericamente, a introdução de novos elementos na paisagem implica alterações na 

estrutura da mesma, alterações essas que poderão ter maior ou menor magnitude, 

consoante a capacidade da paisagem em conter a presença das modificações em causa. 

Essa capacidade manifesta-se em função da existência, ou não, de barreiras físicas capazes 

de limitar o impacte visual da Unidade Hospital, por um lado e, por outro lado, pela 

dimensão, extensão e importância visual das alterações previstas. 

A avaliação dos impactes provocados pelo projeto em estudo na paisagem foi feita tendo 

em conta as características antes descritas, para o mesmo descritor e os valores atribuídos 

de qualidade, capacidade de absorção e sensibilidade visual. Esta avaliação teve em 

atenção, por um lado, as implicações na estrutura da paisagem e, por outro, a possibilidade 

de visualização das alterações preconizadas por parte de observadores potenciais. Assim, 

procedeu-se à distinção entre: 

• Impactes no carácter/estrutura da paisagem – que consistem em variações na 

estrutura, caráter e qualidade da paisagem (ou seja, alterações na sua fisiografia, 

ocupação do solo, valores ecológicos, etc), como resultado do projeto; 

• Impactes visuais – que são uma causa-efeito dos impactes na estrutura da 

paisagem, relacionando-se com as alterações provocadas em áreas visualmente 

acessíveis e com os efeitos dessas alterações relativamente a quem as observa. 

De forma genérica, pode-se dizer que os impactes na paisagem, originados por este tipo de 

empreendimentos, fazem-se sentir com maior intensidade durante a fase de construção, 

atenuando-se durante a fase de exploração, em resultado da implementação das medidas 

de integração paisagística e projeto de espaços exteriores, que visam a recuperação das 
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áreas intervencionadas, bem como das zonas de depósito e de estaleiro e das áreas 

envolventes às frentes de obra, em geral.  

Para a avaliação qualitativa dos impactes sobre a paisagem, são ponderados dois aspetos 

principais: a sensibilidade visual da paisagem e a acessibilidade visual de pontos notáveis de 

observação para a zona do conjunto edificado do novo hospital.  

De acordo com as características da paisagem seguidamente descritas, é possível 

apresentar de forma resumida a valoração qualitativa dos impactes ambientais induzidos 

na paisagem.  

A magnitude reflete assim, a grandeza do impacte, tendo em conta a dimensão e o alcance 

dos efeitos visuais provocados na paisagem 

Este estudo foi desenvolvido com base nas observações no local e em trabalho de gabinete. 

 

6.3.9.1.1 Fase de Construção 

Impactes na Estrutura da Paisagem – Alteração da Morfologia 

Genericamente, os impactes sobre a Estrutura de Paisagem podem ser de três tipos: 

• Desmatação e destruição da vegetação existente; 

• Instalação de áreas de estaleiros, gruas e equipamentos diversos; 

• Alterações à morfologia do terreno, pela movimentação de terras significativas. 

Tendo em consideração as necessidades técnicas do projeto, nomeadamente de 

movimentos de terras para implantação dos edifícios, e restantes infraestruturas, os 

impactes sobre a fisiografia resultantes da implantação do empreendimento prendem-se 

fundamentalmente com a alteração da morfologia existente e requalificação das linhas de 

água existentes. 

No início das intervenções previstas para esta empreitada, será necessário remover toda a 

vegetação existente na área de implantação do projeto. Esta ação terá como consequência 

o abate de algumas árvores e arbustos e o transplante de um conjunto de outras, 

localizadas na faixa de trabalho, iniciando assim uma fase de degradação da paisagem. 

Importa, no entanto, referir que o terreno é essencialmente aplanado e que, por isso, não 

se prevê a necessidade de alteração relevante da orografia do relevo existente. Por outro 

lado, é expectável que não ocorram situações de erosão, uma vez que não é necessária a 

criação de taludes para a implantação do empreendimento e, nos casos pontuais em que 
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estes possam surgir, supõe-se que o projeto preveja medidas adequadas para a sua 

contenção e estabilização. 

Durante a fase de construção, as operações suscetíveis de produzir impactes prendem-se 

com o aumento dos riscos de erosão, potencialmente, nos acessos onde ocorra maior 

circulação de veículos e em zonas de estaleiro, devido aos efeitos das desarborizações e 

desmatações. Essas operações de remoção do revestimento vegetal e de mobilização do 

solo, podem acentuar os efeitos de erosão no arrastamento de terras superficiais e 

abertura de ravinas, o mesmo podendo resultar da passagem de viaturas pesadas de apoio 

aos trabalhos preparatórios. 

As operações de mobilização do terreno estão associadas na criação dos Edifícios novos, 

parque de estacionamento e vias de acesso e escavação de valas para atravessamento das 

infraestruturas enterradas.  

É global as zonas onde ocorrerão mobilizações de terras. Ainda assim, pretende-se que a 

construção das plataformas, infraestruturas, edifícios e acessibilidades seja feita o mais 

possível agarrado à topografia existente, através de uma implantação cujas terras da 

escavação sejam usadas no local para os aterros. A diferença de cota entre estas 

plataformas e o terreno natural serão resolvidas, sempre que possível, recorrendo a taludes 

plantados minimizando ao máximo estruturas de suporte de terras. 

A instalação de estaleiros e a colocação de materiais no local da obra, a montagem de 

gruas, equipamentos e estruturas necessárias para a execução da empreitada e o 

desenvolvimento de poeiras e lamas que se espalham na envolvente e nas proximidades da 

área da obra, decorrentes das diversas atividades construtivas, contribuem para a 

degradação visual da paisagem. Este facto seria mais evidente e por isso significativo, face à 

proximidade com áreas habitacionais e de serviços, estradas e caminhos, o que manterá em 

contacto com a fase construtiva todos os utentes habituais dessas vias e os residentes que 

vivem ou trabalham hoje na vizinhança da faixa de território a intervencionar 

Considerando estas características e não havendo no projeto propostas para alteração 

efetiva do relevo existente, mas somente as escavações necessárias para a implantação dos 

equipamentos, edifícios e infraestruturas, considera-se que os impactes na fisiografia são: 

 Negativo; 

 Direto; 

 Certo, temporário, ocasional, reversível; 

 Sensibilidade ambiental moderada; 
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 Confinado à instalação e minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 3,9 considerando-se assim o impacte como: MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO. 

 

Ainda neste âmbito, importa ainda valorizar positivamente, o impacte ambiental que 

decorre de o projeto prever o transplante de 315 árvores (sobreiros, azinheiras e oliveiras) 

que existem no terreno e que serão reutilizadas na integração paisagística da obra. Com 

efeito, está contemplado o transplante de 315 árvores (incluindo sobreiros e azinheiras), a 

plantação de 1 323 árvores (incluindo sobreiros), 1 809 arbustos e trepadeiras e a 

realização de trabalhos de poda e limpeza em 300 árvores, previsto âmbito do projeto de 

enquadramento paisagístico. 

Esta componente do projeto será desenvolvida na fase construção e terá um impacte 

positivo, na medida em que preserva exemplares arbóreos que fazem parte da paisagem 

pré-existente e continuarão a fazer parte da mesma na fase posterior, estabelecendo-se 

deste modo a respetiva medida compensatória para a atenuação do impacte ambiental 

resultante da necessidade de desmatação. 

Em síntese, este impacte é  

• Positivo; 

• Direto; 

• Certo, permanente, ocasional e irreversível; 

• Sensibilidade ambiental elevada; 

• Não confinado, mas localizado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 5,8 considerando-se assim o impacte como: SIGNIFICATIVO. 

 

Impactes na Estrutura da Paisagem – Degradação visual 

A fase de construção irá provocar uma "desorganização" da paisagem nos locais mais 

próximos aos trabalhos de construção. Tal irá produzir o aparecimento de zonas de 

descontinuidade visual e funcional entre o espaço que, anteriormente, se apresentava 

fundamentalmente homogéneo. Esta “desorganização” prende-se com: 
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• aparecimento de "feridas/descontinuidades” (quer em termos de fisiografia quer de 

ocupação do solo), estética e funcionalmente negativas, pela consequente 

diminuição da qualidade visual, devido à destruição do coberto vegetal nas frentes 

de obra e acessos, e à movimentação de terras – duração temporária pela aplicação 

de medidas de enquadramento paisagístico em todo o espaço intervencionado; 

• desorganização espacial e consequente perturbação da continuidade atual da 

paisagem na zona onde decorrem os trabalhos de construção – duração 

temporária; 

• introdução de elementos "estranhos" à paisagem (maquinaria pesada, materiais de 

construção, eventuais elementos pré-fabricados, etc.) – duração temporária a 

permanente (para o caso dos edifícios a construir); 

• diminuição da visibilidade, ainda que pontual, essencialmente em épocas de baixa 

pluviosidade, provocada pelo aumento dos níveis de poeiras e respetiva deposição 

na proximidade dos locais em obras, por movimentações de solos – duração 

temporária; 

• alteração das vistas anteriormente desfrutadas – duração permanente 

(potencialmente positivo). 

 

Como se pode verificar, pela indicação dos impactes “permanentes”, os aspetos relativos à 

desorganização espacial e à alteração de vistas, que não se anulam na fase de exploração 

dos projetos, são acentuados durante a fase de construção. Tal prende-se com o facto de, 

por um lado, inicialmente não estarem ainda implementadas as medidas adequadas de 

integração paisagística ou, quando estiverem, se encontrarem numa fase incipiente, pelo 

que os efeitos pretendidos não tenham sido ainda atingidos. Por outro lado, de maior 

importância para o caso em análise, deve-se ter em conta que se trata de modificações 

relevantes na morfologia das áreas florestais mas, essencialmente, na sua ocupação e 

vivência, com significado visual e paisagístico grande mas, potencialmente minimizável, 

dada a intenção de preservar os exemplares de sobreiro existentes e a articulação do 

projeto com os mesmos. 

Assim, durante a fase de construção, os impactes sobre o carácter da paisagem irão afetar 

uma área superior à dos elementos exteriores a implantar, devido às mobilizações de terra 

já referidas, à intensidade de utilização de acessos para a maquinaria, à criação de áreas de 

estaleiro, poeiras, etc. 
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Assim, prevêem-se impactes:  

 Negativos; 

 Diretos; 

 Prováveis, temporários, ocasionais, reversíveis; 

 Sensibilidade ambiental moderada; 

 Confinado à instalação e minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 4,6 considerando-se assim o impacte como: SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.9.1.2 Fase de Exploração 

A análise dos impactes, durante a fase de exploração do Hospital Central do Alentejo, tem 

em conta o efeito provocado pelos volumes construídos, em resultado da introdução de 

novas estruturas ou elementos na paisagem. 

No entanto, há a considerar, relativamente à fase de construção, o facto de serem 

implementados os projetos de integração paisagística das estruturas, o que contribui para a 

diversificação da paisagem local e revitalização do seu uso, potenciando a inversão do 

efeito negativo para um efeito positivo. 

 

Impactes Visuais e na Estrutura da Paisagem 

Com a entrada em funcionamento do Hospital Central do Alentejo, os impactes ambientais 

que se identificam sobre a paisagem, são consequência sobretudo de alterações 

significativas à sua estrutura visual, 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. 

O edifício principal do hospital terá 7 pisos (0 + 6) e erguer-se-á até uma cota de 285 

metros, mais de 30 metros acima da cota do terreno pré-existente. O restante conjunto de 

edifícios, de menor altitude e interligados com o principal, terão até dois pisos acima do 

solo e uma altura máxima de 10 metros. 
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Em síntese, o impacte associado à componente de intrusão visual é: 

• Negativo; 

• Direto; 

• Certo, permanente, ocasional e irreversível; 

• Sensibilidade ambiental moderada; 

• Não confinado, mas localizado e minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 4,6 considerando-se assim o impacte como: SIGNIFICATIVO. 

 

A conceção e a construção de um novo edifício representa a concretização de um conceito 

arquitetónico que, subjetivamente, constituirá uma “obra artística” ou um “mamarracho”.  

Assim, um novo conjunto edificado, como será o Hospital Central do Alentejo, possuirá 

sempre um 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 subjetivo. 

A construção do complexo que constituirá o novo Hospital Central do Alentejo envolve uma 

profunda modificação do terreno onde será implantado, e da paisagem, de uma forma 

geral. É inevitável a criação de grandes áreas impermeabilizadas para a construção de 

edifícios, áreas de apoio, acessos e percursos para circulação e áreas de parqueamento 

automóvel.  

Em síntese, o impacte associado à componente de valor arquitetónico é: 

• Positivo; 

• Direto; 

• Certo, permanente, ocasional e reversível; 

• Sensibilidade ambiental moderada; 

• Não confinado, mas localizado e minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 4,2 considerando-se assim o impacte como: MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO. 
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O projeto prevê 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. 

Em síntese, o impacte associado à componente de valorização paisagística é: 

• Positivo; 

• Direto; 

• Certo, permanente, ocasional e irreversível; 

• Sensibilidade ambiental moderada; 

• Não confinado, mas localizado e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 5,5 considerando-se assim o impacte como: SIGNIFICATIVO. 

 

As comunidades florísticas que o projeto de arranjos exteriores propõe instalar são 

adequadas para esta região e podem desempenhar também um interessante papel de 

ornamentação dos espaços ajardinados e de toda a envolvente. Contudo, alerta-se para a 

inclusão de uma espécie arbórea que faz parte da lista de espécies invasoras em Portugal 

continental, a Robinea pseudoacacia “Pyramidalis”, a plantar nos espaços ajardinados entre 

os edifícios mais baixos. 

Em síntese, o impacte associado à componente de valorização paisagística considerando a 

manutenção da espécie invasora: 

• Negativo; 
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• Direto; 

• Certo, permanente, raro e reversível; 

• Sensibilidade ambiental moderada; 

• Confinado à instalação e minimizável. 

Após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor obtido 

foi de 4,0 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

 

 

6.3.9.1.3 Fase de Desativação 

Durante a fase de desativação os impactes expectáveis serão semelhantes aos da fase de 

construção, se se optar pela demolição do empreendimento. Assim, no que se refere ao 

carácter da paisagem, o desaparecimento dos edifícios e estruturas exteriores provocará 

impactes importantes devido a uma nova alteração do uso do solo e pela criação de 

espaços de clareiras que não existirão no momento. Caso se venham a desenvolver 

empreendimentos semelhantes na envolvência, em termos visuais, os impactes 

decorrentes da demolição do empreendimento serão muito relevantes. 

No que se refere ao sentido destes impactes, estes poderão ser positivos uma vez que esta 

fase proporcionará a oportunidade de um novo desenvolvimento para a área de 

intervenção. No entanto, essa nova atividade terá que ser paisagisticamente equilibrada 

com a situação existente na altura, caso contrário provocará um impacte negativo. 

 Positivo/Negativo; 

 Direto; 

 Pouco provável, temporário, raro, reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 

 Confinado à instalação e minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 3,0 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 
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6.3.10 Património 

6.3.10.1 Introdução 

Os trabalhos efetuados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção 

arqueológica do terreno) não revelaram a presença de ocorrências patrimoniais com valor 

etnográfico, significado arquitetónico ou interesse arqueológico, na área de incidência 

deste Projeto. 

 

6.3.10.2 Fase de Construção 

Na análise de impactes podem-se distinguir dois tipos de impactes: impactes diretos 

negativos e impactes indiretos negativos. Os primeiros significam a destruição da 

Ocorrência Patrimonial em causa, os segundos a alteração do seu contexto primitivo.  

As medidas de minimização preconizadas têm como objetivo a preservação integral de 

todas as Ocorrências de valor patrimonial identificadas na área afeta ao projeto e a 

salvaguarda de toda a informação arqueológica, patrimonial e etnográfica que 

eventualmente poderá ser afetada.  

Neste contexto teve-se em consideração: 

• A probabilidade de destruição da Ocorrência Patrimonial; 

• A possibilidade de degradação/destruição, devido à circulação de maquinaria 

pesada e pessoal afetos à obra da Ocorrência Patrimonial; 

• A possibilidade ou hipótese de destruição de vestígios arqueológicos relacionados 

com a existência de achados de superfície, ou notícia da sua existência; 

• A eventualidade ou hipótese de destruição de vestígios arqueológicos relacionados 

com a notícia de um achado isolado ou de um monumento já destruído. 

 

As Ocorrências Patrimoniais 1, 2, têm uma condicionante de nível 2: “Impacte Compatível - 

Por princípio, não resulta em condicionantes ao desenvolvimento do projeto, devendo, 

mesmo assim, ter o devido “acompanhamento arqueológico de obras”. 

 

Quadro 6.16 – Quadro síntese de avaliação de impacte das Ocorrências Patrimoniais identificadas 
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Em síntese, considera-se o impacte para a Ocorrência Patrimonial n.º 1 como:  

 Negativo; 

 Indireto; 

 Pouco Provável, permanente, ocasional e irreversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 

 Confinado à instalação, minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 3,2 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

 

Em síntese, considera-se o impacte para a Ocorrência Patrimonial n.º 2 como:  

 Negativo; 

 Indireto; 

 Pouco Provável, permanente, ocasional e irreversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 

 Confinado à instalação, minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 3,2 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.10.3 Fase de Exploração 

Em conformidade com o supra referido, não se preveem impactes negativos (diretos ou 

indiretos) no decorrer da exploração do Projeto. 
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6.3.10.4 Fase de Desativação 

Em conformidade com o supra referido, não se preveem impactes negativos (diretos ou 

indiretos) no decorrer da fase de desativação do Projeto. 

 

 

6.3.11 Qualidade do Ar 

6.3.11.1 Fase de Construção 

Durante esta fase, prevê-se que ocorram impactes negativos na qualidade do ar local, com 

origem nas seguintes atividades: 

• Terraplenagens e depósito temporário de terras. Neste particular é expectável um 

volume considerável de terras sobrantes que terão que ser enviada para depósito. 

• Circulação e operação de veículos, máquinas e equipamentos afetos à obra, no 

local de trabalho e nas vias de acesso; 

• Pavimentação. 

Nas operações de terraplanagem e deposição de terras, a emissão de partículas deve-se à 

exposição de superfícies de solo à ação do vento, as quais devido à mobilização do mesmo, 

à fraca coesão entre as partículas, à baixa humidade e à inexistência de uma cobertura 

vegetal, são suscetíveis de sofrer remoção por erosão eólica. A ocorrência destes 

fenómenos depende das características do solo (granulometria, teor de humidade, 

exposição ao vento), das características erosivas do vento (velocidade, turbulência) e 

restringem-se aos períodos do ano em que ocorre uma menor pluviosidade e a 

temperatura do ar é mais elevada, e consequentemente, o solo se encontra mais seco e 

menos coeso. 

Em síntese, durante esta fase poderão, pontualmente, ocorrer emissões de poeiras nas 

operações de construção, manifestando-se num impacte localizado, considerando-se o 

mesmo como:  

 Negativo; 

 Direto; 

 Provável, temporário, ocasional/sazonal e reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 
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 Não confinado, mas localizado, minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 3,6 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

 

Destes impactes mencionados, a circulação e a operação de veículos, máquinas e 

equipamentos afetos à obra, serão emitidos poluentes típicos do tráfego rodoviário como o 

CO, CO2, NOx, SO2, entre outros. No entanto, os poluentes mais problemáticos são sem 

dúvida as Partículas, as quais resultam essencialmente da circulação de veículos, bem como 

da movimentação de terras. 

Os meses mais sensíveis em termos de emissão de partículas (por serem os mais secos) são 

os de junho, julho, agosto e setembro. Os restantes meses são mais chuvosos, pelo que os 

impactes se encontram naturalmente minimizados, em termos da existência de poeiras em 

suspensão e efeitos desagradáveis nas populações envolventes. 

No quadro seguinte resumem-se os principais potenciais poluentes emitidos durante a fase 

de construção e para cada ação típica do Projeto. 

 

Quadro 6.17 – Principais Poluentes Emitidos na Fase de Construção 

Ações do Projeto Principais Poluentes 

Movimentação de Terras Partículas em Suspensão 

Circulação de Veículos e Máquinas em Terrenos Não Pavimentados Partículas em Suspensão, CO, NOx, SO2 e COV’s 

Erosão Eólica Partículas em Suspensão 

 

Os impactes mais significativos são assim a emissão de partículas, uma vez que têm origem 

em fontes diversas, que quando suspensas no ar ficam suscetíveis de serem transportadas 

por fenómenos atmosféricos, depositando-se no solo por queda gravítica ou por lavagem 

da atmosfera pela precipitação, sendo estes fenómenos função do tamanho e da densidade 

das partículas. 

Estes impactes são mais significativos na qualidade do ar, das zonas próximas da construção 

e podem ser minimizados se se proceder ao humedecimento do local por aspersão, e após 

os processos de movimentação de terras ou se os trabalhos forem desenvolvidos durante a 

época menos seca. 
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Outro fator responsável pela alteração da qualidade do ar local é a emissão de gases 

combustão, pelos veículos pesados de transporte e pelo funcionamento de equipamentos 

como motores de combustão interna, nomeadamente: 

 O monóxido de carbono (CO), resultante de reações e combustão incompletas; 

 Os óxidos de azoto (NOx), em particular o NO2, originado em reações de combustão 

a elevadas temperaturas; 

 Os óxidos de enxofre (SOx), com especial incidência para o SO2, presente na 

composição do combustível e libertado após a sua combustão. 

O CO reduz a capacidade de transporte de oxigénio no sangue, podendo provocar cefaleias, 

vómitos e desmaios. A exposição a níveis elevados pode levar ao colapso e à morte. Ao 

nível da vegetação julga-se que pode estar na origem de eventuais necroses. 

Os NOx de entre os quais se destacam o monóxido de azoto (NO) e o dióxido de azoto 

(NO2), sendo que o primeiro aquando da sua emissão para a atmosfera é transformado em 

NO2 por oxidação fotoquímica, podendo provocar lesões, reversíveis ou irreversíveis, nos 

pulmões (bronquites crónicas e enfizemas); em doses elevadas desencadeiam edemas 

pulmonares, provocando alterações das defesas imunitárias. 

Os NOx favorecem a formação de ozono a baixas altitudes e são responsáveis pelas chuvas 

ácidas. Na vegetação concentrações entre 1 e 4 ppm originaram necroses nas folhas, 

enquanto exposições prolongadas a 0,25 ppm provocam a queda das mesmas. 

O SO2 é um gás irritante das mucosas dos olhos e vias respiratórias, que pode ser oxidado a 

trióxido de enxofre, o qual na presença da humidade do ar dá origem ao ácido sulfúrico e 

respetivos sais, contribuindo assim também para a formação de chuvas ácidas. 

Importa referir, que é expectável um número elevado de veículos pesados afetos à obra, 

não só para transporte de equipamentos de montagem/construção e materiais, mas 

também na movimentação de terras sobrante para depósito (104 357 m3), prevendo-se um 

aumento, mesmo que temporário, de emissão de poluentes para a atmosfera. 

Os impactes relacionados com a circulação de veículos e máquinas durante a fase de 

construção, são: 

 Negativo; 

 Indireto/Secundário; 

 Provável, temporário, ocasional/sazonal e reversível; 
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 Sensibilidade ambiental moderada - tendo em conta a distância aos recetores 

sensíveis, a envolvente da área de implantação e a necessidade de constituir os 

acessos e o parque de estacionamento. 

 Não confinado, mas localizado, minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 3,5 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.11.2 Fase de Exploração 

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).   

O impacte relacionado com o incremento do tráfego rodoviário na fase de exploração são: 

 Negativo; 

 Indireto/Secundário; 

 Provável, permanente, usual e reversível; 

 Sensibilidade ambiental moderada - tendo em conta a distância aos recetores 

sensíveis, a envolvente da área de implantação e a necessidade de constituir os 

acessos e o parque de estacionamento. 

 Não confinado, mas localizado, minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 4,0 considerando-se assim o impacte como: MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.11.3 Fase de Desativação 

Durante esta fase os impactes são similares aos gerados durante a fase de construção, dado 

que as ações geradoras de impactes serão semelhantes. Verificar-se-ão emissões de poeiras 

nas operações de retirada dos elementos físicos existentes. 

 Negativo; 

 Indireto/Secundário; 

 Pouco Provável, temporário, ocasional/sazonal e reversível; 
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 Sensibilidade ambiental elevada - tendo em conta a distância aos recetores 

sensíveis e a envolvente da área de implantação. 

 Confinado à instalação, minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 4,0 considerando-se assim o impacte como: MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO. 

 

 

6.3.12 Clima e Alterações Climáticas 

As intervenções decorrentes do Projeto em estudo não são suscetíveis de causar impactes 

negativos significativos no clima e/ou microclima da região. 

Durante as fases de construção, exploração e desativação do novo Hospital não se 

perspetiva a ocorrência de impactes negativos, que, de alguma forma, possam induzir 

alterações, quer ao nível local quer ao nível regional, nas condições climáticas e 

microclimáticas atualmente existentes. Os impactes sobre as Alterações Climáticas são 

descritos seguidamente. 

 

6.3.12.1 Fase de Construção 

Os impactes espectáveis de ocorrer na fase de construção ao nível das alterações climáticas 

são resultado das intervenções inevitáveis à obra. Ao nível deste descritor consideramos 

como principal os seguintes potenciais impactes decorrentes da fase de construção 

• Destruição do coberto vegetal – diminuição do sequestro de CO2; 

• Aumento da emissão de GEE derivado do aumento de veículos afetos à obra. 

Pelo exposto, e face à natureza dos impactes anteriormente descritos, os mesmos são na 

globalidade classificados como: 

 Negativo; 

 Indireto/Secundário; 

 Improvável, temporário, raro, reversível; 

 Sensibilidade ambiental elevada; 

 Não confinado, mas localizado e minimizável/compensável. 
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Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 3,6 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO.  

 

6.3.12.2 Fase de Exploração  

Em virtude do âmbito do presente projeto ser um Hospital sem incineradora, conforme já 

referido, não se consideram impactes diretos associados ao empreendimento em estudo. 

Consideramos, no entanto, os seguintes impactes indiretos relativos às seguintes 

atividades: 

• Emissões produzidas pelos veículos automóveis (uma das principais fontes de 

emissão de CO2); 

• Emissões relativas ao consumo de energia no empreendimento (considerou-se 

somente o consumo de energia elétrica). 

 

No quadro seguinte apresenta-se a emissão prevista de GEE derivada do aumento do 

tráfego rodoviário associado ao projeto. 

 
Quadro 6.18 – Emissão Total de GEE anual derivado do aumento do tráfego rodoviário 

associado ao empreendimento 

Tipo de 

combustível 

Total GEE anual 

(Ton CO2e) 35) 

Gasolina          20 969,05   

Gasóleo         38 484,64   

GPL              328,55   

Total   60 296,57   

 

Relativamente à produção de CO2 derivada do consumo de energia elétrica apresentam-se 

os dados no quadro seguinte. 

  

 
35 Km total efetuados associados ao novo hospital em função do TMDA previsto. O percurso médio estimado diário para cada 

veículo automóvel associado ao projeto foi de 60 km.  
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Quadro 6.19 – Total de Emissão de CO2 relativa ao consumo de energia 

N.º 

Trabalhadores 

em 

permanência 

Número de 

camas: 500 

(funcionamento 

em pleno) 

N.º máximo 

estimado de 

pessoas 

associadas ao 

NHCA 

Consumo médio 

anual de 

eletricidade per 

capita 

n/doméstico 

(kwh) 

Consumo total 

anual de 

eletricidade no 

NHCA (kwh) 

Emissão de CO2 

equivalente por 

kwh 

Total de Emissão 

no NHCA                    

(T CO2/ano) 

2000 500 2500 1.177,6 134.101,00    0,5 kg CO2/ano 1 472,0 

Fontes/Entidades: INE, DGEG/MAAC, PORDATA Última atualização: 2020-06-15 

 

Assim, pela análise dos quadros acimas apresentados, estima-se que o empreendimento 

aumente a emissão de CO2 /ano em aprox. 61820 ton (considerando o tráfego rodoviário e 

o consumo de energia elétrica).  

Comparando este valor com as emissões totais produzidas em Portugal verifica-se que o 

mesmo é reduzido (representa aprox. 0,09%). No entanto, não deixa de ser um aumento e 

como tal considera-se o mesmo como um impacte negativo.  

Tendente à minimização do consumo de energia destaca-se a orientação solar da 

implantação do edifício hospitalar, aspeto de enorme importância ao nível da 

sustentabilidade do empreendimento, para além da melhoria do conforto interno para 

doentes e pessoal.  

 

Figura 6.3 – Orientação Solar dos Edifícios 
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A este aspeto acresce ainda o ganho de luz natural na maioria dos espaços do Hospital, 

tendo em conta os critérios utilizados no posicionamento do edifício no terreno. Aliado a 

estes, foram criados vários pátios ajardinados assegurando a entrada de luz e ventilação 

natural em grande parte do complexo. 

De acordo com o projeto, os princípios gerais da orientação geral do edifício assentam no 

seguinte: 

• Orientação do corpo do internamento norte/sul, tendo em consideração a 

especificidade do local que permite o tratamento eficaz das fachadas orientadas 

nestes dois sentidos: luz natural indireta de qualidade a norte, luz natural de 

qualidade a sul. Permite ainda em termos de radiação solar reduzir a sul a radiação 

nos meses de Verão, com a colocação de elementos de proteção horizontais, 

enquanto a norte possibilita o ganho de luminosidade sem o correspondente ganho 

de calor, e sem a necessidade de adicionar elementos de proteção solar; 

• Orientação dos corpos dos primeiros pisos a poente e nascente, com uma 

diferenciação clara dos tipos de fachada. A nascente possibilita o ganho de luz sem 

grande ganho de temperatura durante a manha (Verão), através de vãos exteriores 

de alguma dimensão protegidos localmente com elementos verticais. A poente 

permite-nos controlar os aspetos mais negativos durante a estação quente e 

durante as tardes, com elementos de ensombramento verticais e minuciosamente 

localizados. Salientamos ainda que grande parte das fachadas nos primeiros pisos 

estarão abertas para pátios exteriores, situação que permite minimizar os aspetos 

mais negativos ligados a radiação solar, conseguindo ganhos em luz natural que 

não se traduzem em situações descontroladas e incómodas em termos de 

temperatura. 

 

Tendo em costa os pressupostos suprarreferidos, apresentam-se de seguida os impactes 

expectáveis: 

 Negativo; 

 Indireto/Secundário; 

 Provável, permanente, ocasional/Sazonal, reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida. 

 Confinado à instalação e minimizável/compensável. 
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Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 3,0 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.12.3 Fase de Desativação 

Nesta fase, poderá ocorrer um impacte POSITIVO decorrente da diminuição de emissões de 

GEE para atmosfera, derivada da diminuição do número de veículos rodoviários, bem como 

da diminuição do consumo de energia elétrica (diminuição de emissão de CO2). 

 

 

6.3.13 Resíduos 

6.3.13.1 Introdução 

Posto o enquadramento legislativo mais relevante na temática dos resíduos, e tendo por 

base o anteriormente referenciado, é possível identificar, estimar e avaliar os potenciais 

impactes que a produção de resíduos pode induzir, propondo as medidas de minimização 

desses impactes. Esta análise permitirá, assim, indicar se as soluções de deposição de 

resíduos disponíveis têm capacidade para suportar a implementação do Projeto sem 

encargos ambientais significativos, decorrentes do destino final a dar aos resíduos 

produzidos. 

Este capítulo tem assim como objetivo identificar e caracterizar os resíduos produzidos 

durante as fases de construção e exploração da infraestrutura, bem como avaliar os seus 

impactes no ambiente e nos sistemas de gestão existentes, consoante a tipologia de 

resíduos. A sua análise será efetuada com base na classificação constante na Decisão 

2014/955/EU respeitante à lista de resíduos. 

O processo metodológico adotado contempla a identificação e descrição dos resíduos 

previstos (baseada numa análise eminentemente qualitativa), procedendo-se então à 

estimativa da sua significância (recorrendo, sempre que possível, a uma abordagem 

quantitativa). 
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6.3.13.2 Fase de Construção 

Durante o decorrer das obras de construção, prevê-se a produção das principais tipologias 

de resíduos, que se encontram referenciadas no quadro seguinte: 

 

Quadro 6.20 – Categorias de Resíduos passíveis de serem gerados em fase de construção  

Descrição Código LER 

Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (exceto óleos alimentares e capítulos 05, 

12 e 19) 
LER 13 

Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de 

proteção sem outras especificações 
LER 15 

Resíduos de construção e demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados) LER 17 

Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, indústria e serviços, 

jardins e parques incluindo biodegradáveis), incluindo as frações recolhidas seletivamente 
LER 20 

 

Quadro 6.21 – Listagem de Resíduos expetavelmente produzidos na fase de Construção 

Tipo de Resíduo Código LER 

Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (excepto óleos 

alimentares e capítulos 05, 12 e 19) 

Óleos hidráulicos usados 

Emulsões não cloradas 

Óleos hidráulicos minerais não clorados 

Óleos hidráulicos sintéticos 

Óleos hidráulicos facilmente biodegradáveis 

Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados 

Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação 

Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação 

Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação 

13 

13 01 

13 01 05 (*) 

13 01 10(*) 

13 01 11(*) 

13 01 12(*) 

13 02 

13 02 05(*) 

 

13 02 06(*) 

13 02 08(*) 

Resíduos de Embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais 

filtrantes e vestuário de protecção não anteriormente especificados 

Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens 

recolhidos separadamente) 

15 

15 01 

 

15 01 01 
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Tipo de Resíduo Código LER 

Embalagens de papel e cartão 

Embalagens de plástico 

Embalagens de madeira 

Embalagens de metal 

Embalagens compósitas 

Misturas de embalagens 

Embalagens de vidro 

Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, com 

uma matriz porosa sólida perigosa 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza, vestuário de protecção 

Absorventes, materiais filtrantes, (incluindo filtros de óleo não 

anteriormente especificados) panos de limpeza e vestuário de 

protecção contaminados por substâncias perigosas 

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 

15 01 07 

15 01 11 

 

15 02 

 

15 02 02 (*) 

Resíduos não especificados em outros capítulos da lista 

Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico 

Transformadores e condensadores contendo PCB 

Equipamento fora de uso contendo ou contaminado por PCB não 

abrangido em 16 02 09 

Equipamento fora de uso contendo clorofluorcarbonetos 

Equipamento fora de uso contendo amianto livre 

Resíduos Líquidos aquosos destinados a serem tratados noutro local 

Resíduos líquidos aquosos contendo substâncias perigosas 

Resíduos líquidos aquosos não abrangidos em 16 10 01 

Concentrados aquosos contendo substâncias perigosas 

Concentrados aquosos não abrangidos em 16 10 03 

16 

16 02 

16 02 09 (*) 

16 02 10(*) 

 

16 02 11(*) 

16 02 12(*) 

16 10 

16 10 01(*) 

16 10 02 

16 10 03(*) 

16 10 04 

Resíduos de construção e demolição (incluindo solos escavados de locais 

contaminados) 

Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 

17 

 

17 01 
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Tipo de Resíduo Código LER 

Betão  

Tijolos 

Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 

Misturas ou fracções separadas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e 

materiais cerâmicos contendo substâncias perigosas 

Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não 

abrangidos em 17 01 06 

Madeira, vidro, plástico 

Madeira 

Vidro 

Plástico 

Vidro, plástico e madeira, contendo ou contaminados com substâncias 

perigosas 

Misturas betuminosas, alcatrão e produtos de alcatrão 

Misturas betuminosas contendo alcatrão 

Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 

Alcatrão e produtos de alcatrão 

Metais (incluindo ligas) 

Chumbo 

Zinco 

Ferro e aço 

Mistura de metais 

Resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas 

Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e lamas de 

dragagem 

Solos e rochas contendo substâncias perigosas 

Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 

Materiais de isolamento e materiais de construção contendo amianto 

Materiais de isolamento contendo amianto 

17 01 01 

17 01 02 

17 01 03 

17 01 06 

 

17 01 07 

 

17 02 

17 02 01 

17 02 02 

17 02 03 

17 02 04 

 

17 03 

17 03 01 

17 03 02 

17 03 03 

17 04 

17 04 03 

17 04 04 

17 04 05 

17 04 07 

17 04 09 

17 05 

 

17 05 03 

17 05 04 
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Tipo de Resíduo Código LER 

Outros materiais de isolamento contendo ou constituídos por 

substâncias perigosas 

Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03 

Outros resíduos de construção e demolição 

Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de 

resíduos) contendo substâncias perigosas 

Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 

09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

17 06 

17 06 01 

17 06 03 

 

17 06 04 

 

17 09 

17 09 03 

17 09 04 

Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, 

indústria e serviços), incluindo as fracções recolhidas selectivamente 

Fracções recolhidas selectivamente (excepto 15 01) 

Papel e cartão 

Vidro 

Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas 

Roupas 

Solventes 

Tintas, produtos adesivos, colas e resinas contendo substâncias 

perigosas 

Tintas, produtos adesivos, colas e resinas não abrangidos em 20 01 27 

Detergentes não abrangidos em 20 01 29 

Resíduos de jardins e parques (incluindo cemitérios) 

Resíduos biodegradáveis 

Terras e pedras 

Outros resíduos não biodegradáveis 

Outros resíduos urbanos e equiparados 

Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos 

Resíduos de limpezas de esgotos 

20 

 

20 01 

20 01 01 

20 01 02 

20 01 08 

20 01 10 

20 01 13 

20 01 27 

 

20 01 28 

20 01 30 

20 02 

20 02 01 

20 02 02 

20 02 03 

20 03 

20 03 01 
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Tipo de Resíduo Código LER 

Monstros 20 03 06 

20 03 07 

 

Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (exceto óleos alimentares e capítulos 

05, 12 e 19) [LER 13] 

Os óleos usados são considerados resíduos perigosos e apresentam, geralmente, níveis 

elevados de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH) e de metais pesados, sendo os 

mais representativos o chumbo (Pb), o zinco (Zn), o cobre (Cu), o crómio (Cr), o Níquel (Ni) 

e o Cádmio (Cd). A quantidade de PAH é, usualmente, cerca de 670 vezes superior em óleos 

usados do que em óleos novos. 

Os óleos usados, quando lançados diretamente no ambiente (nos meios hídricos e no solo) 

ou quando queimados de forma não controlada, são responsáveis por graves problemas de 

poluição do solo, da água e do ar. Quando são lançados diretamente nas redes de 

drenagem de águas residuais, podem comprometer seriamente os sistemas de tratamento 

existentes a jusante. 

Nos termos da legislação em vigor, é proibido “qualquer depósito e descarga de óleos 

usados ou de resíduos resultantes do seu tratamento com efeitos nocivos para o solo” bem 

como a “eliminação de óleos usados por processos que provoquem uma poluição 

atmosférica acima dos níveis estabelecidos pelas disposições legais aplicáveis”. 

No que se refere ao transporte de óleos usados, estão estabelecidas normas de segurança e 

identificação para o mesmo, que devem ser cabalmente cumpridas. 

 

Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário 

de proteção não anteriormente especificados [LER 15] 

Este tipo de resíduos tem a sua origem em diversas atividades e procedimentos 

característicos de qualquer processo de construção. 

As embalagens e os produtos de origem deverão ser separados dos outros resíduos, 

consoante o uso e natureza desses produtos, de forma a evitar a contaminação das outras 

frações. O destino final deverá ser assegurado de acordo com a sua utilização e grau de 

contaminação. 
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Resíduos de construção e demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados) 

[LER 17] 

Os resíduos integrados nesta tipologia são de diversas proveniências, e constituem-se 

principalmente de pré-fabricados de betão, tijolo, elementos em ferro, peças em aço, 

cofragens de madeira e geotêxtil, entre outros. 

Estes tipos de resíduos inserem-se na categoria de Resíduos Industriais Banais (RIB) e, 

apesar de não serem considerados perigosos pela sua composição, devem ser retirados do 

circuito normal de resíduos e assegurado um destino final adequado, consoante a sua 

natureza. As frações passíveis de serem recicladas, como é o caso de elementos em ferro e 

madeira, devem ser enviadas para recicladoras licenciadas para o efeito. 

 

Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, indústria e serviços, 

jardins e parques incluindo biodegradáveis), incluindo as frações recolhidas 

seletivamente [LER 20] 

De acordo com a definição de RSU, os resíduos produzidos nos estaleiros de construção, 

provenientes das suas instalações logísticas (escritórios e alojamentos), em razão da sua 

natureza e composição, são equiparáveis a RSU, pelo que a sua recolha e destino final 

adequado deverá, neste caso, ser assegurada pelo município de Setúbal - Amarsul afeto à 

área de construção. 

Consta ainda desta categoria os resíduos resultantes da desmatação das áreas, e que são 

categorizados como Resíduos Biodegradáveis. 

 

No presente caso de estudo, a produção de resíduos irá ser significativa, nomeadamente 

resultante das ações de desmatação e limpeza do terreno e ao desenvolvimento das 

atividades de construção, pelo que consideram-se os impactes como: 

 Negativo; 

 Direto; 

 Certo, temporário, ocasional e reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 

 Confinado à instalação e minimizável. 
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Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 3,5 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.13.3 Fase de Exploração 

A análise dos impactes relativos à gestão de resíduos depende da especificidade de cada 

um dos resíduos que são gerados na fase de exploração. 

A figura seguinte apresenta as boas práticas de sustentabilidade a ter em atenção na gestão 

dos resíduos de acordo ao enquadramento legislativo em vigor - Decreto-Lei n.º 73/2011, 

de 17 de junho, que altera e republica o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, 

estabelecendo o regime geral aplicável à prevenção, produção e gestão de resíduos e 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, incluindo a gestão dos resíduos de construção 

e demolição (RCD) que obedecia ao disposto no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. 

Para os devidos efeitos deverá ser desenvolvido posteriormente um Plano de Gestão de 

Resíduos (PGR), tendo como objetivo primordial o planeamento das operações diretas 

e/ou indiretas a serem tomadas com relação aos resíduos (sólidos, líquidos e gasosos) 

produzidos durante a fase de exploração do empreendimento. 
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Figura 6.4 – Boas Práticas Empresariais na Gestão de Resíduos 

 

A produção de Resíduos Hospitalares (RH) depende de numerosos fatores, como o número 

de pacientes por dia, as especialidades existentes, os tipos de cuidados de saúde prestados, 

a quantidade de material reutilizado, os métodos de gestão existentes, entre outros. 

A gestão de resíduos é entendida como o conjunto das operações de recolha, transporte, 

armazenagem, tratamento, valorização e eliminação dos resíduos, de forma a não 

constituir perigo ou causar prejuízo para a saúde humana ou para o ambiente, sendo 

atribuída a responsabilidade dessa gestão aos produtores. 

Neste sentido, a gestão dos RH requer a definição de uma estratégia que facilite a 

implementação de medidas necessárias, como a distribuição de recursos, adequada às 

prioridades identificadas, e a realização de acordos com as autarquias e com empresas 

devidamente autorizadas 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 508 de 582 

Volume II - Relatório Síntese 

 

Uma adequada gestão de RH depende de uma boa organização e administração, mas 

também de uma participação ativa de pessoal bem informado e formado 

Na fase de exploração dum projeto deste tipo, que inclui diversos tipos de infra-estruturas 

e serviços serão produzidos resíduos de características muito diversificadas, quer a nível 

quantitativo, quer a nível qualitativo.  

Constituem resíduos hospitalares:  

 Grupo I os equiparados a urbanos, não requerendo exigências especiais para o seu 

tratamento;  

 Grupo II, aqueles que não necessitam de tratamentos específicos, podendo ser 

tratados conjuntamente com os urbanos;  

 Grupo III; os resíduos de risco biológico, contaminados ou suspeitos de 

contaminação, suscetíveis de incineração ou de pré-tratamento eficaz que permita 

a sua posterior eliminação como resíduo urbano constituem resíduos hospitalares  

 Grupo IV integra os resíduos específicos, de incineração obrigatória, como sejam: 

peças anatómicas identificáveis, fetos e placentas; cadáveres de animais de 

experiências laboratoriais; materiais cortantes e perfurantes; produtos químicos e 

fármacos rejeitados, quando não sujeitos a legislação específica; citostáticos e todo 

o material utilizado na sua manipulação e administração. 

 

Quadro 6.22 – Listagem de Resíduos hospitalares expetavelmente produzidos na fase de Exploração 

Tipo de Resíduo Código LER 

Resíduos de Embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e 

vestuário de protecção não anteriormente especificados 

Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens 

recolhidos separadamente) 

Embalagens de papel e cartão 

Embalagens de plástico 

Embalagens de madeira 

Embalagens de metal 

Embalagens compósitas 

Misturas de embalagens 

15 

15 01 

 

15 01 01 

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 
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Tipo de Resíduo Código LER 

Embalagens de vidro 

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias 

perigosas 

15 01 07 

15 01 10 (*) 

Resíduos da prestação de cuidados de saúde a seres humanos ou animais e ou 

investigação relacionada (excepto resíduos de cozinha e restauração não 

provenientes directamente da prestação de cuidados de saúde): 

Resíduos de maternidades, diagnóstico, tratamento ou prevenção de doença em 

seres humanos: 

Objectos cortantes e perfurantes (excepto 18 01 03). 

Partes anatómicas e órgãos, incluindo sacos de sangue e sangue conservado 

(excepto 18 01 03). 

Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitas a requisitos específicos tendo 

em vista a prevenção de infecções 

Resíduos cujas recolha e eliminação não estão sujeitas a requisitos específicos 

tendo em vista a prevenção de infecções (por exemplo, pensos, compressas, 

ligaduras, gessos, roupas, vestuáriodescartável, fraldas). 

Produtos químicos contendo ou compostos por substâncias perigosas. 

Produtos químicos não abrangidos em 18 01 06. 

Medicamentos citotóxicos e citostáticos. 

Medicamentos não abrangidos em 18 01 08. 

Resíduos de amálgamas de tratamentos dentários. 

18 

 

18 01 

 

18 01 01 

18 01 02 

 

18 01 03 (*) 

 

18 01 04 

 

18 01 06 (*) 

18 01 07 

18 01 08 (*) 

18 01 09 

18 01 10 (*) 

Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, indústria 

e serviços), incluindo as fracções recolhidas selectivamente 

Fracções recolhidas selectivamente (excepto 15 01) 

Papel e cartão 

Vidro 

Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas 

Roupas 

Solventes 

Detergentes não abrangidos em 20 01 29 

20 

 

20 01 

20 01 01 

20 01 02 

20 01 08 

20 01 10 

20 01 13 

20 01 30 
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Tipo de Resíduo Código LER 

Resíduos de jardins e parques (incluindo cemitérios) 

Resíduos biodegradáveis 

Terras e pedras 

Outros resíduos não biodegradáveis 

Outros resíduos urbanos e equiparados 

Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos 

Resíduos de limpezas de esgotos 

Monstros 

20 02 

20 02 01 

20 02 02 

20 02 03 

20 03 

20 03 01 

20 03 06 

20 03 07 

 

Serão ainda produzidos resíduos  

• Resíduos equipamento elétrico e eletrónico (REEE); 

• Resíduos equipamento elétrico e eletrónico (REEE), contendo PCB’s 

• Óleos usados 

• Óleos alimentares usados, 

• Películas RX; 

• Tinteiros e toners; 

• Lâmpadas fluorescentes; 

• Resíduos com mercúrio  

• Resíduos para líquidos perigosos; 

• Resíduos Construção e Demolição (RCD’s); 

 

Em conformidade com o “Guia de organização e dimensionamento de ecocentro 

hospitalar”, a área de armazenamento de resíduos deve estar localizada na envolvente 

próxima ou inserida no edifício hospitalar, mas suficientemente resguardado de forma a 

evitar a propagação de cheiros e ruídos. Deve ainda dispor de fácil acessibilidade, de forma 

a permitir o transporte interno resíduos entre o hospital e a área de armazenamento. 

A área de armazenamento dos resíduos hospitalares não deve estar localizada, junto a 

áreas de armazenamento de alimentos e preparação de refeições, e deve estar claramente 
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separada de áreas de armazenamento de material clínico, de consumo, de medicamentos e 

rouparia para evitar infeções cruzadas. 

O Hospital Central do Alentejo, terá uma área de armazenamento de resíduos com uma 

área bruta de 582 m2 e com áreas de armazenamento temporário para os seguintes 

resíduos: 

• Resíduos equipamento elétrico e eletrónico (REEE); 

• Resíduos equipamento elétrico e eletrónico (REEE), contendo PCB’s; 

• Óleos usados; 

• Óleos alimentares usados, 

• Películas RX; 

• Tinteiros e toners; 

• Lâmpadas fluorescentes; 

• Resíduos com mercúrio; 

• Resíduos para líquidos perigosos; 

• Resíduos Construção e Demolição (RCD’s); 

• Plásticos e Cartões; 

• Embalagens; 

• Madeiras; 

• Resíduos Grupo I e II 

• Resíduo do Grupo III; 

• Resíduos Grupo IV. 

 

ESTIMATIVAS DE PRODUÇÃO DE RESÍDUOS 

Foram efetuadas algumas estimativas no que se refere à produção de resíduos associados 

ao funcionamento do Novo Hospital, tendo em conta vários pressupostos que 

seguidamente se apresentam. 

No âmbito do presente estudo, efetuaram–se as estimativas com o pior cenário, isto é, 

ocupação lotada - tendo por base uma previsão de 500 camas. 
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Quadro 6.23 – Estimativa de produção de RH – Hospital Central do Alentejo 

Grupo Descrição Alocação 
Capitação 

(l/cama/dia) 

Produção 

diária (lts) 

Dias de 

reserva 

Capacidade de 

armazenamento 

(lts) 

Grupo I e 

Grupo II  

Resíduos 

indiferenciados  
40% 

38,2 

7 640 3 22 920 

Papel/cartão  25% 4 775 7 33 425 

Embalagens/plástico 20% 3 820 7 26 740 

Vidro  15% 2 865 7 20 055 

Grupo III Resíduos perigosos 100% 5,4 2 700 2 5 400 

Grupo IV  100% 0,52 260 2 520 

 

AFETAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

No compartimento principal estão previstos vários equipamentos para armazenamento e 

deposição de resíduos. 

Em função das capacidades de armazenamento que são necessárias garantir, conseguimos 

determinar os equipamentos para armazenamento mais adequados. 

Assim, na tabela seguinte, em função das capacidades de armazenamento que temos de 

garantir, indicam-se os equipamentos afectos a cada uma das fracções dos resíduos. 

Quadro 6.24 – Estimativa de produção de RH – Hospital Central do Alentejo 

Grupo Descrição 
Produção 

diária (lts) 

Capacidade de 

armazenamento 

(lts) 

Volume de 

compactação 

(m3) 

Equipamentos 

Grupo I e 

Grupo II  

Resíduos 

indiferenciados  
7 640 22 920 3 Compactador de 20m3 

Papel/cartão  4 775 33 425 7 Compactador de 30m3 

Embalagens/plástico 3 820 26 740 7 Compactador de 30m3 

Vidro  2 865 20 055 7 Contentor aberto 6m3 

Grupo III Resíduos perigosos 2 700 5 400 2 90 contentores 60lts 

Grupo IV  260 520 2 26 contentores 20lts 
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O papel/cartão deverão ser depositados e armazenados num compactador com capacidade 

para 30 m3, uma vez que se estima que o volume compactado destes resíduos seja 

aproximadamente 11m3 (redução para 1/3 do volume após compactação). 

As Embalagens e o plástico deverão ser depositadas e armazenadas num compactador com 

capacidade para 30 m3, uma vez que se estima que o volume compactado destes resíduos 

seja aproximadamente 9m3 (redução para 1/3 do volume após compactação). 

O vidro deverá ser depositado e armazenado num contentor aberto com capacidade para 6 

m3, uma vez que se estima que após a deposição destes resíduos no contentor, a maior 

parte deles se parta e o volume sofra uma redução de 4 vezes. 

Os resíduos dos Grupos III e IV deverão ser armazenados em contentores com 60 e 20 litros 

de capacidade respetivamente e com as características descritas no ponto seguinte. 

O armazenamento dos resíduos líquidos perigosos, não classificados como resíduos 

hospitalares do Grupo IV, deverá ser feito em lugar exclusivo e em jerricans com as 

características especificadas no ponto em baixo. 

Os resíduos de embalagens de madeira, resíduos de construção e demolição e de 

equipamentos elétricos e eletrónicos sempre que possível, pelas dimensões dos mesmos, 

deverão ser armazenados em big-bags. 

 

No presente caso de estudo, a produção de resíduos irá ser significativa, nomeadamente 

resultante das ações do funcionamento da unidade hospitalar, pelo que consideram-se os 

impactes como: 

 Negativo; 

 Direto; 

 Certo, permanente, ocasional e irreversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 

 Confinado à instalação e minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 4,2 considerando-se assim o impacte como: MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO. 
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6.3.13.4 Fase de Desativação 

Perante a realização das ações de desativação do empreendimento, as operações a realizar 

assemelham-se na sua natureza às atividades realizadas na fase de construção. 

Assim, a produção de resíduos irá ser pontual, cingindo-se ao local de construção e ao 

desenvolvimento das atividades, pelo que se consideram os impactes como: 

 Negativo; 

 Direto; 

 Certo, temporário, ocasional e reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 

 Confinado à instalação e minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 3,5 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

 

 

6.3.14 Estaleiros 

Propõe-se que o estaleiro a implantar para a construção do Hospital Central do Alentejo, se 

localize no interior da propriedade, em área cuja não está prevista qualquer intervenção, 

conforme DESENHO N.º 23, incluído no VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS. 

 

6.3.14.1 Fase de Construção/Desativação 

Os impactes verificados decorrentes da instalação do estaleiro na fase de construção, 

devem-se sobretudo à ocupação do terreno e as atividades que aí se irão realizar. 

Pelo exposto, e face à natureza dos impactes anteriormente descritos, os mesmos são na 

globalidade classificados como: 

 Negativos; 

 Diretos; 

 Certos, temporários, ocasionais e reversíveis; 

 Sensibilidade ambiental reduzida; 
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 Confinado à instalação e minimizável. 

Assim, após a aplicação da metodologia da classificação dos impactes ponderados, o valor 

obtido foi de 3,5 considerando-se assim o impacte como: POUCO SIGNIFICATIVO. 

 

6.3.14.2 Fase de Exploração 

Com a desmontagem do estaleiro na fase de exploração, não são identificados impactes 

ambientais. 

 

 

6.4 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. 

Seguidamente e para as diversas temáticas ambientais, identificamos os eventuais impactes 

cumulativos, sendo certo que não são conhecidos presentemente outros Projetos ou 

unidades industriais em Projeto, que possam potenciar a ocorrência de impactes 

cumulativos diretos. 
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6.4.1 Biodiversidade 

A análise dos impactes cumulativos pode ser efetuada através da combinação de vários 

impactes provenientes de várias fontes ou por impactes repetidos duma única fonte 

(Treweek, J. 1999). De acordo com o autor citado, os impactes cumulativos podem ser 

classificados como: 

1. Incrementais ou aditivos; 

2. Agregados; 

3. Associados. 

De acordo com os dados de Projeto 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.  

 

 

6.4.2 Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo 

Ao nível do Ordenamento do Território, 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. 
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6.4.3 Componente Social e Saúde Humana 

Em termos da Componente Social, 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. 

 

 

6.4.4 Recursos Hídricos 

Os impactes cumulativos do Projeto em estudo, refletem-se sobretudo no potencial 

aumento do escoamento superficial dada a impermeabilização de uma parte da área de 

intervenção do Projeto. 

No que diz respeito aos Recursos Hídricos Superficiais e ao nível da qualidade da água, 

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 CUMULATIVOS 

NEGATIVOS, 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. 
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6.4.5 Ambiente Sonoro 

À data da elaboração do presente estudo não são conhecidos projetos concretos 

localizados na envolvente 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 local interior, 

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. 

Dada a atual ocupação e uso do solo é previsível que o ambiente sonoro futuro seja 

acentuadamente perturbado, sendo certo que a baixa ocupação humana perspetiva que se 

possa eventualmente estimar impactes cumulativos NEGATIVOS, POUCO SIGNIFICATIVOS, 

compatíveis com os limites legais aplicáveis. 

 

 

6.4.6 Solos e Usos do Solo  

Face aos impactes do projeto nos Solos, referidos na fase de exploração, considera-se que o 

projeto não contribuirá de 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 local 

interior, 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.  

 

 

6.4.7 Geologia e Geomorfologia 

Embora os diferentes projetos existentes e eventualmente previstos no respeitante às 

acessibilidades rodoviárias provenientes da EN 114 e da EN 380, possam ser potenciadores 
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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. 

 

 

6.4.8 Paisagem  

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. 

 

 

6.4.9 Qualidade do Ar 

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 o que se estima que os impactes cumulativos 

sejam ainda assim NEGATIVOS, 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. 
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6.4.10 Clima e Alterações Climáticas 

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. 

 

 

6.4.11 Resíduos  

No âmbito dos Resíduos, os impactes cumulativos relacionados com o empreendimento, 

relacionam-se com a produção própria de resíduos de diversas tipologias, cumulativamente 

com a atual produção de resíduos na área envolvente. 

A este respeito e para a área envolvente, a produção de resíduos assume maioritariamente 

a tipologia de resíduos urbanos. 

Em Portugal, a definição de Resíduo Urbano tem evoluído no que se refere à sua 

abrangência. Assim o Decreto-Lei n.º 239/97 de 9 setembro apenas considerava como 

resíduos urbanos “os resíduos domésticos ou outros resíduos semelhantes, em razão da sua 

natureza ou composição, nomeadamente os provenientes do sector de serviços ou de 

estabelecimentos comerciais ou industriais e de unidades prestadoras de cuidados de saúde, 

desde que, em qualquer dos casos, a produção diária não exceda 1100 l por produtor”. 

Entretanto, o atual Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), consubstanciado no 

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, prevê um conceito mais alargado, abrangendo 

todos os resíduos semelhantes aos resíduos domésticos, independentemente dos 
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quantitativos diários produzidos. A definição atualmente em vigor é a seguinte: "resíduo 

proveniente de habitações, bem como outro resíduo que, pela sua natureza ou composição, 

seja semelhante ao resíduo proveniente de habitações". 

Assim, são considerados resíduos urbanos os resíduos produzidos: 

a) Pelos agregados familiares (resíduos domésticos); 

b) Por pequenos produtores de resíduos semelhantes (produção diária inferior a 1.100 

l); 

c) Por grandes produtores de resíduos semelhantes (produção diária igual ou superior 

a 1.100 l). 

Assim, apenas existe diferenciação no que diz respeito à responsabilidade de gestão, 

cabendo a mesma aos municípios no caso de produções diárias inferior a 1 100 litros e aos 

respetivos produtores nos restantes casos (normalmente designados por "grandes 

produtores"). 

A caraterização física de resíduos urbanos é efetuada de acordo com o previsto na Portaria 

n.º 851/2009 que entrou em vigor a 8 de agosto. Este documento estabelece as 

especificações técnicas aplicáveis, a periodicidade de amostragens, e inclusive a aplicação 

do agravamento da TGR previsto no RGGR (aos resíduos recicláveis depositados em aterro, 

incinerados ou coincinerados), bem como o modo de reporte da informação à Autoridade 

Nacional de Resíduos. 

A classificação dos resíduos urbanos é sempre efetuada de acordo com a Lista Europeia de 

Resíduos (LER), publicada através da Decisão 2014/955/UE,que altera a Decisão 

2000/532/CE, referida no artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE. 

Assim, consideram-se “Resíduos urbanos” os resíduos constantes no capítulo 20 - Resíduos 

urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, indústria e serviços), incluindo 

as frações recolhidas seletivamente. 

Podem também ser classificados como resíduos urbanos os resíduos constantes no capítulo 

15 01 - Resíduos de embalagens/ Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de 

embalagens, recolhidos separadamente), desde que sejam provenientes dos agregados 

familiares (resíduos domésticos) ou semelhantes a estes, provenientes dos sectores dos 

serviços, indústria ou estabelecimentos comerciais. 

Os fluxos de resíduos abrangidos por legislação específica classificados com os códigos da 

LER do capítulo 20 integram também a definição de resíduos urbanos: 
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a) Resíduos de embalagens (ERE) (incluem todos os resíduos classificados na LER 15 

01); 

b) Pilhas portáteis (LER 20 01 33 e 20 01 34*); 

c) Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) (LER 20 01 21*, 20 01 

23*, 20 01 35* e 20 01 36); 

d) Óleos alimentares usados (OAU) (LER 20 01 25). 

 

Relativamente à categorização e tipologia, os resíduos gerados pelo Projeto na fase de 

exploração, serão maioritariamente Resíduos Hospitalares (RH), dependendo a sua 

produção de numerosos fatores, como o número de pacientes por dia, as especialidades 

existentes, os tipos de cuidados de saúde prestados, a quantidade de material reutilizado, 

os métodos de gestão existentes, entre outros. 

Desta forma, caberá à entidade gestora do sistema multimunicipal de triagem, recolha 

seletiva, valorização e tratamento de resíduos - 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, dada a elevada capacidade do sistema multimunicipal de 

triagem, recolha seletiva, valorização e tratamento de resíduos, na gestão adequada dos 

mesmos. 

No Património não SÃO ESPERADOS IMPACTES AMBIENTAIS CUMULATIVOS. 

 

 

6.5 SÍNTESE DE IMPACTES 

Neste capítulo pretende-se apresentar, a síntese da avaliação qualitativa dos impactes 

considerados, através da identificação das principais alterações descritas. 

Assim, é apresentada uma Matriz Síntese, em forma de Quadro, esquematizando-se os 

potenciais efeitos provocados no ambiente pela implantação do presente Projeto. 

Apresenta-se ainda na respetiva Matriz Síntese, para cada descritor considerado, uma 

caracterização sucinta e a classificação, para as diferentes fases – construção e exploração e 
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desativação (se aplicável) – de acordo com os critérios de avaliação apresentado no 

capítulo Metodologia do EIA.  O preenchimento da matriz permite desta forma, ter-se uma 

noção, para cada descritor do respetivo impacte36, a sua classificação e localização, e a fase 

em que este poderá ocorrer. 

 
36 Os impactes positivos são identificados com um *. 
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Quadro 6.25 – Matriz síntese de impactes – Biodiversidade 

Localização dos Impactes Fase do Projeto Impactes (descrição) Classificação do Impacte 

Hospital Central do Alentejo 

– Área de implantação do 

Projeto 

Construção e 

Desativação 

Flora - Destruição coberto vegetal 
(6,5) 

Moderadamente Significativo 

Flora - Perturbação 
(5,8) 

Moderadamente Significativo 

Fauna - Destruição habitats 
(6,5) 

Moderadamente Significativo 

Fauna - Perturbação 
(5,8) 

Moderadamente Significativo 

Fauna - Mortalidade 
(5,8) 

Moderadamente Significativo 

Exploração 

Flora - Alteração e fragmentação coberto vegetal  
(7,0) 

Moderadamente Significativo 

Flora - Recuperação e conservação coberto vegetal 
(8,7) 

Significativo* 

Fauna - Fragmentação habitats e Efeito-barreira 
(7,0) 

Moderadamente Significativo 

Fauna – Manutenção da conetividade ecológica* 
(6,5) 

Moderadamente Significativo * 

Fauna - Perturbação 
(6,7) 

Moderadamente Significativo 

Fauna - Mortalidade 
(6,7) 

Moderadamente Significativo 

* Impacte positivo   
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Quadro 6.26 – Matriz síntese de impactes – Ordenamento do Território e Condicionantes de Uso do Solo   

Localização dos Impactes Fase do Projeto Impactes (descrição) Classificação do Impacte 

Hospital Central do Alentejo 

– Área de implantação do 

Projeto 

Regional – Alentejo 

Construção 

 Afetação de áreas classificadas/condicionadas nos instrumentos de gestão territorial 

relevantes ou possibilidade de interferência com disposições desses planos. 

 Interferência do Projeto com áreas potencialmente afetas a outros fins ou sujeitas a 

condicionamentos e restrições de qualquer natureza. 

Verifica-se que 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. 

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”. 

(7,5) 

Significativo* 

Condicionantes ao uso do solo – Afetação de Áreas Classificadas: 

 Reserva Agrícola Nacional (RAN) - PDM de Évora; 

 Reserva Ecológica Nacional (REN) - CCDR-Alentejo. 

(5,0) 

Pouco Significativo 

Exploração / 

Desativação 

Não são esperados impactes, uma vez que após a concretização do Projeto os instrumentos de gestão territorial terão que ser 

adaptados. 

* Impacte positivo   
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Quadro 6.27 – Matriz síntese de impactes – Componente Social e Saúde Humana 

Localização dos Impactes Fase do Projeto Impactes (descrição) Classificação do Impacte 

Hospital Central do Alentejo – 

Área de implantação do 

Projeto 

Regional – Concelho de Évora 

Regional – Alentejo 

Construção/ 

Desativação 

Características demográficas e de povoamento da zona 
(7,9) 

Significativo* 

Economia e Emprego 
(7,9) 

Significativo* 

Afetação das vivências locais, acessibilidades e circulações 
(5,6) 

Moderadamente Significativo 

Saúde Humana - Exposição ao ruído 
(5,0) 

Pouco Significativo 

Saúde Humana - Exposição a poeiras e a gases poluentes 
(5,0) 

Pouco Significativo 

Saúde Humana - Efeitos de determinantes socioeconómicos 
(7,9) 

Significativo* 

Exploração 

Características demográficas e de povoamento da zona 
(8,3) 

Significativo* 

Economia e Emprego 
(8,3) 

Significativo* 

Impactes sobre a população e sua qualidade de vida 
(8,3) 

Significativo* 

Saúde Humana - Efeitos de determinantes socioeconómicos 
(8,3) 

Significativo* 

Saúde Humana - Exposição ao ruído 
(5,8) 

Moderadamente Significativo 
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Localização dos Impactes Fase do Projeto Impactes (descrição) Classificação do Impacte 

Desativação Demolição e desativação do empreendimento 
(5,6) 

Moderadamente Significativo 

* Impacte positivo 

 

Quadro 6.28 – Matriz síntese de impactes – Recursos Hídricos– Superficial 

Localização dos Impactes Fase do Projeto Impactes (descrição) Classificação do Impacte 

Hospital Central do 

Alentejo – Área de 

implantação do Projeto 

Construção Afetação/desvio de linhas de águas  
(4,7) 

Pouco Significativo 

Construção/ 

Desativação 

Compactação dos solos e condicionamento dos escoamentos 
(4,6) 

Pouco Significativo 

Ocorrência de derrames acidentais 
(3,3)

 37)  (3,8)
 38) 

Pouco Significativo 

Exploração 

Impermeabilização dos solos com a consequente diminuição da área de infiltração 
(4,8) 

Pouco Significativo 

Poluição Crónica 
(4,4) 

Pouco Significativo 

Ocorrência de derrames acidentais 
(3,5) 

Pouco Significativo 

 

  

 
37) Se o derrame não ocorrer na proximidade das linhas de água de caráter torrencial  

38) Se o derrame ocorrer na proximidade das linhas de água de caráter torrencial. 
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Quadro 6.29 – Matriz síntese de impactes – Recursos Hídricos – Subterrâneo 

Localização dos Impactes Fase do Projeto Impactes (descrição) Classificação do Impacte 

Hospital Central do 

Alentejo – Área de 

implantação do Projeto 

Construção / 

Desativação 
Afetação/desvio de linhas de águas  

(4,6) 

Pouco Significativo 

Exploração 

Consumo de água de abastecimento e do aquífero 
(4,6) 

Pouco Significativo 

impermeabilização do terreno com o consequente aumento do escoamento superficial, impacte 

direto em termos de recarga de aquíferos, diminuindo a área de infiltração 

 

(5,0) 

Pouco Significativo 

contaminações dos aquíferos subterrâneos, essencialmente devido a derrames acidentais (poluição 

acidental) e/ou arrastamento de poluentes provenientes da circulação rodoviária, e 

reaproveitamento das águas da ETAR para rega (poluição crónica). 

(3,5) 

Pouco Significativo 

Consumo de água para utilização na rede através de furo de captação local/Manutenção de espaços 

verdes 

(4,0) 

Pouco Significativo 
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Quadro 6.30 – Matriz síntese de impactes – Ambiente Sonoro 

Localização dos Impactes Fase do Projeto Impactes (descrição) Classificação do Impacte 

Hospital Central do Alentejo 

– Área de implantação do 

Projeto 

Construção Atividades construtivas  
(3,8) 

Pouco Significativo 

Exploração Funcionamento da unidade hospitalar 
(3,8) 

Pouco Significativo 

Desativação Desativação e reabilitação da área ocupada - desmantelamento das infraestruturas existentes 
(3,8) 

Pouco Significativo 

 

Quadro 6.31 – Matriz síntese de impactes – Solos 

Localização dos Impactes Fase do Projeto Impactes (descrição) Classificação do Impacte 

Hospital Central do Alentejo – 

Área de implantação do 

Projeto 

Construção/ 

Desativação 

Aumento da erosão devido à movimentação das máquinas, contaminação do solo com 

escorrências devido a derrames acidentais de matérias perigosas utilizadas 

(3,3) 

Pouco Significativo 

Movimentação de terras - saldo negativo de movimentação de terras (Escavação-Aterro) de 

aprox. 104 357 m3 

(3,9) 

Moderadamente Significativo 

Exploração 

Impermeabilização dos solos e impossibilidade da utilização dos solos para outros fins [verifica-se 

a ausência de afetação de classes A e B (solos com aptidão agrícola)] 

(4,3) 

Moderadamente Significativo 

Poluição crónica relacionada com o normal funcionamento da infraestrutura. 

Derrames acidentais de substâncias tóxicas e/ou perigosas para o solo 

(2,7) 

Pouco Significativo 
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Quadro 6.32 – Matriz síntese de impactes – Usos do Solo 

Localização dos Impactes Fase do Projeto Impactes (descrição) Classificação do Impacte 

Hospital Central do Alentejo – 

Área de implantação do 

Projeto 

Construção 
Trabalhos gerais de implantação (incluindo movimentações de terras e trabalhos de construção 

civil) e estaleiros 

(3,3) 

Moderadamente Significativo 

Exploração Funcionamento pleno do empreendimento 
(4,7) 

Significativo* 

Desativação Devolução do solo a “uso natural” Nulo 

* Impacte positivo 

 

Quadro 6.33 – Matriz síntese de impactes – Geologia e Geomorfologia 

Localização dos Impactes Fase do Projeto Impactes (descrição) Classificação do Impacte 

Hospital Central do Alentejo 

– Área de implantação do 

Projeto 

Construção 

Modificações na morfologia do terreno decorrentes das movimentações de terras 
(3,9) 

Moderadamente Significativo 

Alterações à geomorfologia em resultado da introdução de escavações no local de implantação do 

Projeto a construir e erodibilidade no terreno 

(3,5) 

Pouco Significativo 

Exploração Artificialização da fisiografia do terreno 
(3,6) 

Pouco Significativo 

Desativação Demolição das estruturas do projeto 
(3,5) 

Pouco Significativo 
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Quadro 6.34 – Matriz síntese de impactes – Paisagem 

Localização dos Impactes Fase do Projeto Impactes (descrição) Classificação do Impacte 

Hospital Central do Alentejo 

– Área de implantação do 

Projeto 

Construção 

Estrutura da Paisagem – Alteração da Morfologia 
(3,9) 

Moderadamente Significativo 

Projeto de Arquitetura Paisagista 
(5,8) 

Significativo* 

Estrutura da Paisagem – Degradação visual 
(4,6) 

Significativo 

Exploração 

Impactes visuais na Estrutura da Paisagem 
(4,6) 

Significativo 

Impactes Visuais - Renovação do elenco florístico através do Projeto de Arquitetura Paisagista 
(5,5) 

Significativo* 

Solução Arquitetónica 
(4,2) 

Moderadamente Significativo* 

Impactes Visuais – Introdução da espécie invasora Robinea pseudoacacia “Pyramidalis” conforme 

Projeto de Arquitetura Paisagista 

(4,0) 

Moderadamente Significativo 

Desativação 
Desmantelamento ou deslocação das estruturas construídas 

Novo desenvolvimento da área 

(3,0) 

Pouco Significativo* 

* Impacte positivo 
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Quadro 6.35 – Matriz síntese de impactes – Património 
 

Localização dos Impactes Fase do Projeto Impactes (descrição) Classificação do Impacte 

Hospital Central do Alentejo – 

Área de implantação do 

Projeto 

Construção 

Ocorrência Patrimonial 1 
(3,2) 

Pouco Significativo 

Ocorrência Patrimonial 2 
(3,2) 

Pouco Significativo 

Exploração Em virtude dos trabalhos efetuados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção arqueológica do terreno) não terem 

revelado qualquer ocorrência patrimonial, não se preveem impactes patrimoniais negativos Desativação 

 
Quadro 6.36 – Matriz síntese de impactes – Qualidade do Ar 

Localização dos Impactes Fase do Projeto Impactes (descrição) Classificação do Impacte 

Hospital Central do Alentejo 

– Área de implantação do 

Projeto 

Construção 

Terraplenagens (escavação e aterro), circulação e operação de veículos, máquinas e 

equipamentos afetos à obra, no local de trabalho e nas vias de acesso, compactação do solo, 

preparação da plataforma e emissões de poeiras nas operações de construção 

(3,6) 

Pouco Significativo 

Circulação de veículos e máquinas em terrenos não pavimentados 
(3,5) 

Pouco Significativo 

Exploração Incremento de poluentes atmosféricos derivados do aumento do tráfego rodoviário 
(4,0) 

Moderadamente Significativo 

Desativação 

Movimentos de terras, circulação e operação de veículos, máquinas e equipamentos afetos à 

obra, no local de trabalho e nas vias de acesso, emissões de poeiras nas operações de construção 

e circulação de veículos e máquinas em terrenos não pavimentados 

(4,0) 

Moderadamente Significativo 
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Quadro 6.37 – Matriz síntese de impactes – Clima e Alterações Climáticas 

Localização dos Impactes Fase do Projeto Impactes (descrição) Classificação do Impacte 

Hospital Central do Alentejo 

– Área de implantação do 

Projeto 

Construção/ 

Exploração/ 

Desativação 

Clima 

As intervenções decorrentes do Projeto em estudo não são suscetíveis de causar impactes negativos significativos no clima e/ou 

microclima da região. 

Construção 

Alterações Climáticas 

Destruição do coberto vegetal/diminuição do sequestro de CO2 

Aumento da emissão de gases com efeito de estufa resultante do aumento de veículos 

(3,6) 

Pouco Significativo 

Exploração 
Emissões produzidas por veículos automóveis e pelo próprio empreendimento 

Diminuição do sequestro de CO2 

(3,0) 

Pouco Significativo 

 

Quadro 6.38 – Matriz síntese de impactes – Resíduos 

Localização dos Impactes Fase do Projeto Impactes (descrição) Classificação do Impacte 

Hospital Central do Alentejo 

– Área de implantação do 

Projeto 

Construção 
Produção de resíduos, nomeadamente resultante das ações de desmatação e limpeza do terreno 

e ao desenvolvimento das atividades de construção. 

(3,5) 

Pouco Significativo 

Exploração Produção de resíduos decorrente do funcionamento em pleno do empreendimento. 
(4,2) 

Moderadamente Significativo 

Exploração Produção de resíduos decorrente do funcionamento em pleno do empreendimento. 
(3,8) 

Pouco Significativo 
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Quadro 6.39 – Matriz síntese de impactes – Estaleiros 

Localização dos Impactes Fase do Projeto Impactes (descrição) Classificação do Impacte 

Hospital Central do Alentejo 

– Área de implantação do 

Projeto 

Construção/ 

Desativação 
Montagem do estaleiro e realização de atividades usuais de construção/desativação. 

(3,5) 

Pouco Significativo 
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7 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Conforme referido, o projetista responsável pela conceção do Projeto de Execução do 

Hospital Central do Alentejo foi 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. 

Dada a materialização do Projeto de Execução datado de maio de 2019 não se verificou o 

usual processo interativo entre os Serviços de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), o 

propoente do Projeto e a equipa Projetista, para a identificação inicial de algumas 

condicionantes ambientais, permitindo assim, uma compatibilização do Projeto técnico 

com as mesmas. 

Ainda assim, e perante os impactes ambientais estimados, apresentam-se seguidamente a 

as principais medidas de minimização para as fases prévias ao licenciamento, antes da fase 

de construção, de preparação prévia à execução das obras, fase de construção/desativação e 

exploração, tendente à eficaz minimização e mitigação dos impactes ambientais. 

 

7.1 MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL – PRÉVIAS AO LICENCIAMENTO 

Quadro 7.1 – Medidas de Carácter Geral – Prévias ao Licenciamento  

Medidas - 

N.º  
Licenciamento 

Prévias ao Licenciamento 

1  

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 

• Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 

• REN – Rede Elétrica Nacional 

• EDP Distribuição 

• Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

• Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea 

• SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança 
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7.2 MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL - ANTES DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

Quadro 7.2 – Medidas de Carácter Geral – Antes Fase de Construção  

Medidas - 

N.º  
Fase de Construção 

Antes da Fase de Construção 

2  

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. 

3  

Definir Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PPA), constituído pelo planeamento da 

execução de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de 

minimização a implementar na fase da execução das obras, e respetiva calendarização. O PPA 

deve ser elaborado por técnicos especialistas em Acompanhamento Ambiental. As cláusulas 

técnicas ambientais constantes do PPA (medidas de minimização) comprometem o empreiteiro e 

o dono da obra a executar todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o 

planeamento previsto. 

4  

No local de implantação do hospital será necessário reposicionar as linhas de água existentes no 

terreno visto que a mancha de implantação do edifício e estacionamentos coincide com o traçado 

atual das linhas de água. O projeto preconiza o reposicionamento de duas linhas de água (A1 e 

A2), bem como a implantação de uma passagem hidráulica sob a via de acesso localizada a 

Sudeste do hospital. 

O desvio de uma linha de água encontra-se naturalmente abrangido pelo modelo atual de gestão 

integrada de recursos hídricos, devendo obrigatoriamente seguir os pressupostos definidos na Lei 

da Água. Neste sentido, qualquer projeto relativo ao desvio de um curso de água superficial 

deverá seguir os princípios de reabilitação fluvial, procurando a criação de um sistema em bom 

estado ecológico.  

Assim, antes do início da fase de construção é necessário 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). 

5  

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) 

6  

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. 

7  Licenciamento municipal relativamente às obras de construção civil. 
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7.3 MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL - PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DAS OBRAS 

Quadro 7.3 – Medidas de Carácter Geral – Fase de preparação prévia à execução das obras 

Medidas - 

N.º  
Fase de Construção 

Fase de preparação prévia à execução das obras 

8  

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 

envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes 

ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a 

ter no decurso dos trabalhos. 

9  
Proceder à delimitação, com fita sinalizadora, dos núcleos arbóreos e arbustivos a preservar, a 

abater e a transplantar em conformidade com o Projeto de Arquitetura Paisagista. 

10  
Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, de 

forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento. 

11  

A localização do estaleiro não poderá ser realizada em: Áreas do domínio hídrico; Áreas 

inundáveis; Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); Perímetros 

de proteção de captações; Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva 

Ecológica Nacional (REN); Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da 

conservação da natureza; Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna 

protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; Locais sensíveis do ponto de vista 

geotécnico; Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; Áreas de ocupação agrícola; 

Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; Zonas de proteção do património. 

12  

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua 

tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção 

de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que 

provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração. 

13  

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. 
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7.4 MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL - FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA 

Quadro 7.4 – Medidas de Carácter Geral –Fase de Execução da Obra  

Medidas - 

N.º  
Fase de Construção 

Fase de execução da obra 

14  Implementar o PPA. 

15  Implementar um Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG-RCD). 

16  
Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve exceder em 

mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do Artigo 22º do DL 9/2007. 

17  
As ações de desmatação, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas 

estritamente indispensáveis para a execução da obra. 

18  
Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, 

evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas. 

19  

Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma 

a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a 

erosão hídrica e o transporte sólido. 

20  

A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade 

e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o 

respetivo deslizamento. 

21  

Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes 

devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas 

subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem 

encaminhados para destino final adequado. 

22  
Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas 

impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade. 

23  

Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes a seleção dessas zonas de depósito 

deve excluir as seguintes áreas: Áreas do domínio hídrico; Áreas inundáveis; Zonas de proteção 

de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); Perímetros de proteção de captações; Áreas 

classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN); Outras 

áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; Outras 

áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente 

sobreiros e/ou azinheiras; Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; Locais sensíveis do 

ponto de vista paisagístico; Áreas de ocupação agrícola; Proximidade de áreas urbanas e/ou 

turísticas; Zonas de proteção do património. 

24  

Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, 

tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das 

populações. 

25  
Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do Projeto não fiquem obstruídos 

ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local. 
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26  

Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 

ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 

equipamentos de obra. 

27  
Deverão ser adotadas velocidades moderadas na travessia de zonas habitadas, de forma a 

minimizar a emissão de poeiras. 

28  
Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos 

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

29  
Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 

menor ruído possível. 

30  

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 

acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

31  

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de 

forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões 

gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às 

normas relativas à emissão de ruído. 

32  

Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e 

ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá 

ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. 

33  

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá 

obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas 

pelos rodados dos veículos. 

34  Proibição da realização de queimas a céu aberto. 

35  

Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 

depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a 

separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem. 

36  
Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, 

com base nas guias de acompanhamento de resíduos. 

37  

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes 

adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a 

reciclagem. 

38  

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de 

acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha 

em tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento. 

39  

A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser 

drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, 

de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos 

perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um 

separador de hidrocarbonetos. 

40  

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do 

solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 

armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 
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41  
Proceder à limpeza regular da via pública sempre que foram vertidos materiais de construção ou 

materiais residuais da obra. 

 

 

7.5 MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL - DESATIVAÇÃO DOS ESTALEIROS E DAS ÁREAS AFETAS À OBRA 

Quadro 7.5 – Medidas de Carácter Geral – Desativação dos estaleiros e das áreas afetas à obra 

Medidas - 

N.º  
Fase de Construção 

Desativação dos estaleiros e das áreas afetas à obra 

42  Proceder, após a conclusão dos trabalhos, à limpeza e recuperação dos locais de estaleiro. 

43  

Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a 

desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 

depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a 

reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos. 

44  
Efetuar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 

existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes que sejam afetadas no decurso da obra. 

45  
Proceder ao revolvimento dos solos e áreas utilizadas durante a obra, por forma a promover a 

descompactação e arejamento destes. 

46  
Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim 

como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos. 

 

 

7.6 MEDIDAS SECTORIAIS 

Quadro 7.6 – Medidas Sectoriais – Fase de Construção 

Medidas - 

N.º  

Fase de Construção 

Medidas Sectoriais  

Biodiversidade 

47  

Efetuar corte seletivo de espécies, mantendo espécies autóctones, cumprindo o previsto no 

Projeto de Arquitetura Paisagista (transplantes, abates). 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. 

48  

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. 
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Medidas - 

N.º  

Fase de Construção 

Medidas Sectoriais  

49  
Restringir o corte de vegetação, limpeza ou decapagem dos solos a zonas estritamente 

necessárias à obra, evitando a afetação desnecessária da vegetação natural. 

50  
Restringir movimentações de terras ao previsto no Projeto de Execução, a fim de evitar a 

decapagem do coberto vegetal dos solos em áreas envolventes. 

51  

Nos locais em que seja necessário proceder a intervenções no terreno, proceder à decapagem da 

primeira camada de terra viva e ao seu armazenamento temporário em pargas, para posterior 

reutilização no Plano de Integração Paisagística (de forma a preservar o banco de sementes e 

permitir a regeneração espontânea do coberto natural). 

52  

De forma a evitarem-se destruições desnecessárias de coberto arbóreo/arbustivo e 

compactações de solo, dever-se-á definir uma rede de trajetos de circulação dentro da zona de 

obra, devendo estes ser preferencialmente perpendiculares ao trajeto das linhas de água, em 

detrimento de acessos paralelos às mesmas. 

53  

Durante a época seca deverão efetuar-se regas periódicas nas áreas sujeitas a movimentação de 

terras, bem como nos caminhos, de modo a evitar deslocação horizontal de poeiras que afetam o 

normal funcionamento dos ecossistemas presentes. 

54  

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. 

55  

Realização de ações de sensibilização ecológica aos trabalhadores, sensibilizando-os para o 

interesse das áreas classificadas em que se encontram, diferenciando as principais espécies de 

vegetação autóctone (a preservar) ou alóctone invasora (a controlar), assim como a evitar a 

mortalidade acidental de fauna presente. Estas ações devem ter lugar antes de se iniciarem as 

operações de construção por biólogo / arquiteto paisagista. 

56  

Promover a conservação da vegetação autóctone estabelecida, particularmente a vegetação 

arbórea e arbustiva de maior porte, nas áreas não diretamente afetadas pela implantação dos 

edifícios e/ou infraestruturas associadas. 

57  

A perturbação causada pelas intervenções no terreno para construção do complexo hospitalar 

pode ser minimizada se as ações de desarborização, movimentações de solos e as ações de obra 

com maiores níveis de ruído e vibração associados, devem evitar o período de março a julho. 

58  
Toda a circulação de máquinas e trabalhadores deve estar circunscrita aos caminhos a construir 

para o efeito. 

Componente Social e Saúde Humana 

59  

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. 
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Medidas - 

N.º  

Fase de Construção 

Medidas Sectoriais  

60  

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. 

61  
Deverá proceder-se à reconstrução de todos os pavimentos danificados pelas viaturas afetas à 

obra, nomeadamente em passeios e ruas das localidades próximas. 

Ambiente Sonoro  

62  
As operações de construção mais ruidosas, apenas deverão ter lugar nos dias úteis, das 8h00 às 

20h00, em conformidade com a legislação em vigor. 

63  
As áreas de estaleiro e outras infraestruturas necessárias à obra devem ser afastadas dos 

recetores identificados ou de outros edifícios habitacionais, ou com sensibilidade ao ruído. 

Solos e Usos do Solo  

64  

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.  

65  

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 

66  

Execução dos trabalhos que envolvam movimentações de terras a céu aberto, de forma a 

minimizar a exposição dos solos em períodos de maior pluviosidade, de modo a mitigar o 

destacamento de partículas de solo e o transporte sólido. A execução de escavações a céu aberto 

deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e devem ser tomadas as devidas 

precauções para assegurar a estabilidade dos taludes. 

67  

Execução dos trabalhos que envolvam movimentações temporário de terras com coberturas 

impermeáveis, de modo a evitar o destacamento e transporte de sedimentos pelas águas e pelo 

vento. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade. 

68  

No estaleiro, a zona de armazenamento de produtos deve estar em área impermeabilizada e 

delimitada e ser drenada para uma bacia de retenção estanque, de modo a evitar que derrames 

acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e os meios 

hídricos. A bacia de retenção deve estar equipada com separador de hidrocarbonetos. 

69  

A restrição na execução de ações poluentes nos locais dos próprios estaleiros, deverá ser tida em 

consideração. No entanto, determinadas ações como a limpeza das máquinas e o enchimento 

dos camiões com combustíveis e outros materiais, devem ser realizadas em locais 

impermeabilizados e onde seja possível fazer a sua recolha e armazenagem. 

70  

Na eventualidade de utilização de betoneiras na obra, a deposição das águas residuais produzidas 

por estas deve ser efetuada em local específico com revestimento impermeável, para que estas 

sejam removidas e encaminhadas para operador licenciado. 
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Medidas - 

N.º  

Fase de Construção 

Medidas Sectoriais  

71  

A saída de veículos da zona do estaleiro e das frentes de obra para a via pública (CM 1085) tem 

obrigatoriamente que ser feita de forma a evitar arrastamento de terras e lamas trazidas pelos 

rodados dos veículos afetos à obra. Sempre que possível, deve ser instalado dispositivo de 

lavagem dos rodados (rodolúvio). 

72  
Assegurar o abastecimento de água potável para as instalações sanitárias do estaleiro e destino 

final adequado para os efluentes domésticos produzidos, de acordo com a legislação em vigor. 

73  
Sinalização e proteção física dos furos existentes face a colisões e eventual riso de introdução de 

contaminação em resultado de derrames acidentais. 

74  

Proceder ao revestimento vegetal precoce das áreas verdes de enquadramento, de modo a 

conseguir-se a consolidação necessária que permita assegurar a redução dos riscos de erosão e a 

restituição das caraterísticas naturais do solo e sua capacidade de retenção de água. 

Paisagem 

75  
Durante a fase de obra deverão ser asseguradas restrições a áreas a desmatar/desarborizar e 

reintegração de áreas funcionais após a fase de construção. 

76  
O corte/desbaste seletivo de vegetação deverá atender, tanto quanto possível, à salvaguarda das 

espécies autóctones. 

77  Implementação do Projeto de Arquitetura Paisagística. 

Património 

78  

Acompanhamento Arqueológico com prospeção sistemática da área de escavação depois de se 

proceder à desmatação até se atingir o substrato rochoso ou os níveis minerais dos solos 

removidos e acompanhamento Arqueológico de todas as ações de revolvimento de terras até ao 

substrato rochoso ou arqueologicamente estéril na área do projeto, incluindo as zonas de 

empréstimo, vazadouro e estaleiro.  

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. 

79  

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. 

80  

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. 

81  

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. 
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Medidas - 

N.º  

Fase de Construção 

Medidas Sectoriais  

Qualidade do Ar 

82  

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. 

83  
Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a 

exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade. 

84  
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. 

85  

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. 

86  

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. 

Resíduos 

87  

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. 

88  

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. 

89  

O empreiteiro deverá ser responsabilizado pela gestão dos resíduos gerados nos estaleiros e 

frentes de obra, procedendo à elaboração e implementação de um programa de gestão de 

resíduos, no qual se proceda à identificação e classificação dos mesmos (em conformidade com o 

LER), e que tenha como objetivo controlar e melhorar a sua produção, armazenamento e dar o 

devido encaminhamento, mas mais importante diminuir os impactes ambientais associados ao 

tratamento ou deposição de alguns tipos de resíduo. 

90  

Deverão ser definidas operações de transporte de todo o tipo de resíduos produzidos na área 

afeta à obra para os destinos finais adequados de reciclagem, valorização, tratamento ou 

eliminação. 

91  

Os óleos usados provenientes de veículos, maquinaria e equipamento necessário à construção da 

infraestrutura deverão ser armazenados em condições apropriadas e recolhidos por empresas 

licenciadas para o efeito. 

92  
Deverá proceder-se atempadamente à limpeza da via pública sempre que nela sejam 

acidentalmente depositados materiais de construção ou elementos residuais da obra. 
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Medidas - 

N.º  

Fase de Construção 

Medidas Sectoriais  

93  

Os locais onde esteja previsto efetuar operações de manutenção de equipamento, trasfega de 

combustíveis, ou outras operações que envolvam produtos suscetíveis de contaminar o solo ou 

água, devem ser impermeabilizados e possuírem sistema de retenção de escorrências. As águas 

residuais originadas devem ser encaminhadas para empresa de gestão de resíduos licenciada. 

94  

Deverá ser efetuada uma correta deposição final dos resíduos sólidos urbanos produzidos na área 

social do estaleiro, devendo os mesmos ser entregues à Câmara Municipal ou combinada a sua 

recolha. É expressamente proibida a sua queima ou enterramento. 

95  
As águas residuais domésticas deverão ser encaminhadas para depósito estanque ou WC’s 

portáteis, e posteriormente encaminhadas por gestor autorizado. 

96  

Nos estaleiros, deverão ser disponibilizados recipientes que permitam a recolha dos resíduos 

produzidos nestas áreas, devendo ser efetuada a recolha desses resíduos e respetivo transporte 

para destino adequado. 

97  

Após o término da fase de construção, deverá ser assegurada a remoção de todo o tipo de 

materiais residuais produzidos na área afeta à obra, evitando que esta seja utilizada por terceiros 

para a deposição inadequada de resíduos. 

 

 

Quadro 7.7 – Medidas Gerais – Fase de Exploração  

Medidas - 

N.º  

Fase de Exploração 

Medidas Gerais 

98  

Definir e implementar um Plano de Aplicação de Fertilizantes e de Produtos Fitofarmacêuticos, o 

qual indique a necessidade efetiva e quantidades a aplicar, e que considere ainda: 

• Gestão rigorosa da aplicação de Fertilizantes e de Produtos Fitofarmacêuticos de 

acordo com as reais necessidades das espécies vegetais, com as características 

hidroquímicas das águas de rega e com as características físico-químicas do solo; 

• Utilização de produtos que, pelas suas características de persistência e mobilidade no 

solo, tenham menor risco de contaminação dos solos, tais como: baixo “tempo médio 

de vida”, reduzida solubilidade em água e elevada volatilidade; 

• Priorizar o uso de agentes biológicos e/ou mecânicos para o controlo de pragas e 

doenças, minorando o uso de fertilizantes, inseticidas, fungicidas e outros produtos 

Fitofarmacêuticos. 

99  
Acondicionar devidamente produtos químicos e armazena-los em locais próprios, sendo 

rigorosamente cumpridas as normas indicadas pelos produtos para o seu manuseamento. 

100  
Promover a limpeza regular das áreas florestais não intervencionadas, de forma a atenuar o risco 

de incêndio. 

101  

Valorizar os resíduos verdes provenientes da atividade de manutenção dos espaços exteriores, 

nomeadamente por compostagem, conjuntamente com os resíduos orgânicos provenientes da 

exploração do empreendimento. 
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Medidas - 

N.º  

Fase de Exploração 

Medidas Gerais 

102  
Selecionar maquinaria e veículos de manutenção tendo em conta critérios ambientais, 

nomeadamente ao nível das emissões gasosas e sonoras. 

103  

Sensibilizar os funcionários/prestadores de serviços/fornecedores do empreendimento, para a 

adoção de procedimentos que minimizem a emissão de ruído, como por exemplo a forma de 

condução de veículos, a operação de manutenção de espaços verdes, utilização de sinais sonoros, 

modo de realização de cargas e descargas e outros itens. 

104  

Proceder à manutenção periódica e regular das estruturas construídas de uso comum (edifícios e 

infraestruturas associadas) e dos espaços exteriores correspondentes às áreas de utilização 

comum e de lazer. 

105  

Favorecer, nomeadamente através de protocolo com os centros de empregos regionais, a 

colocação de desempregados residentes no Concelho de Évora e Região do Alentejo, qualificados 

nas mais diversas áreas técnicas, de serviços e científicas necessárias para o Hospital Central do 

Alentejo. 

 

Quadro 7.8 – Medidas Sectoriais – Fase de Exploração  

Medidas - 

N.º  

Fase de Exploração 

Biodiversidade 

106  

Implementar um programa de controlo de invasoras, 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. 

107  
Não introduzir nenhuma espécie exótica invasora, florística ou faunística, promovendo sempre a 

biodiversidade autóctone. 

108  

Do ponto de vista funcional, será necessário proteger os terrenos que ficarem sem cobertura, 

principalmente os taludes de aterro e de escavação, da erosão hídrica e eólica através da sua 

estabilização biológica, pela fixação de vegetação. 

109  
Utilização das espécies propostas pelo Projeto de Arquitetura Paisagista, de acordo com habitats 

a requalificar, nas diferentes zonas de intervenção. 

110  

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. 

111  

Durante a fase de exploração, 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. 

112  

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. 

113  Sugere-se a criação de uma linha arbóreo no limite entre a nova linha viária que delimita a área 
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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. 

114  

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). 

115  

Garantir, na faixa sul da propriedade, a manutenção dos exemplares arbóreos presentes, 

sobretudo das espécies protegidas de sobreiro e azinheira, promovendo os núcleos de vegetação 

mais densa espontâneos. 

116  

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. 

117  

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 

118  
Exploração do furo/captação no cumprimento estrito das condições expressas nos respetivos 

Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos a serem obtidos. 

119  

Implementação plena das medidas de racionalização e poupança na utilização de água propostas 

no projeto de especialidade, as quais incluem: 

• sistema de retorno de água quente que, para além de garantir em permanência água 

quente na rede, permite reduzir desperdícios de água; 

• dispositivos que assegurem maior eficiência hídrica tais como torneiras, chuveiros e 

autoclismos redutores de caudal, autoclismos de dupla descarga, torneiras 

temporizadoras, entre outros; 

• 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. 

120  
Manter e valorizar o coberto vegetal existente em boas condições, por forma a reduzir as 

escorrências superficiais 

121  

Deve-se evitar a aplicação de fertilizante e pesticidas durante os períodos de chuva ou quando se 

prevê pluviosidade nas próximas 24-48 horas, de forma a minimizar a sua escorrência e 

infiltração. 

122  
Caso se verifique a necessidade da utilização de fertilizantes, serão utilizados prioritariamente 

adubos orgânicos, em detrimento de adubos minerais. 

123  
Deverão ser utilizados preferencialmente métodos de eliminação manual e mecânicos, em 

detrimento de produtos fitossanitários. 
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124  

A rega deverá ser efetuada fora dos períodos em que se registam maiores temperaturas, durante 

o início da manhã e/ou final da tarde, evitando assim perdas desnecessárias por evaporação nos 

períodos mais quentes. 

Resíduos 

125  

Desenvolver e implementar um Plano de Gestão de resíduos Hospitalares (PGRH), incluindo os 

seguintes aspetos: 

Caracterização da Instituição: Física, Organizacional e Funcional 

Este capítulo deve fazer uma caracterização sumária do hospital, contemplando, entre outros 

elementos, as suas características físicas, a descrição dos serviços prestados nos diferentes locais 

e consequentemente os diferentes tipos de RH produzidos e o horário de trabalho praticado. 

Assim, deve conter: 

 Caracterização do edifício: ano de construção, número de salas, etc; 

 Planta das instalações; 

 Atividades desenvolvidas:  

 Listagem dos diferentes tipos de RH produzidos, de acordo com a atividade; 

 Horário de funcionamento. 

Recursos Materiais 

Neste capítulo deve descrever-se, o mais exaustivamente possível, o material e equipamento 

necessário para a gestão dos RH, associando sempre cada um deles à quantidade necessária em 

determinado período de tempo e por local de produção. Se este levantamento for correto 

permitirá, para além de uma boa gestão de stocks, rentabilizar o material/equipamento a utilizar. 

Este levantamento deve estar associado a uma análise financeira, devendo também ser 

acompanhado pela especificação do tipo de equipamento (por exemplo, contentores de 

cortantes e perfurantes de 1 l e 3 l; sacos de plástico brancos com as dimensões de 25 x 13 cm). 

Em resumo, deve haver: 

 Planta das instalações com indicação dos contentores para deposição dos RH, nos 

diversos locais de produção e no armazém de resíduos, assim como a representação 

dos caminhos de circulação internos dos RH; 

 Horário de recolha e respetivo caminho, o tipo de resíduo a recolher e os serviços/salas 

correspondentes a cada caminho; 

 Especificação dos diversos contentores para deposição dos sacos utilizados, dos 

equipamentos de segurança e dos carros de transporte interno dos resíduos (se os 

houver); 

 Estimativa do número e dos custos de: 

 Sacos para deposição dos RH; 

 Contentores de cortantes e perfurantes; 

 Contentores para colocação dos sacos; 

 Carros de transporte interno; 

 Ecopontos; 

 Contentores para resíduos especiais  
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Aspetos Económico-Financeiros 

Para garantir que o PGRH é sustentável, é necessário que seja efetuada previamente uma 

estimativa dos custos associados à sua implementação e manutenção. Os custos relacionados 

com a manutenção de viaturas e os custos relacionados com a melhoria contínua do PGRH 

também devem ser tidos em conta. 

É também essencial considerar os custos externos, ou seja, os custos associados à realização de 

contratos com empresas licenciadas para a recolha dos Resíduos Hospitalares e para o seu 

encaminhamento para um destino final adequado.  

 

Procedimentos e Práticas 

Devem ser elaborados fluxogramas e outras representações gráficas, os quais devem ser 

colocados em locais visíveis e devem conter os procedimentos adequados, designadamente no 

que concerne a: 

 Correta separação de RH, que permita fazer uma adequada monitorização do processo 

e detetar a existência de falhas nos procedimentos; 

 Separação, armazenagem e manuseamento de resíduos especiais. O caso dos produtos 

químicos é um exemplo bastante claro dessa necessidade; 

 Monitorização da separação efetuada nos diversos locais, relativamente aos diversos 

grupos de resíduos; 

 Definição do circuito de transporte interno dos RH (do local de produção para o de 

armazenamento temporário). 

 Existência de planos de contingência, onde estejam contidas instruções sobre a 

armazenagem ou destino dos RH no caso de interrupção da recolha pelo operador de 

gestão de RH por motivos imprevistos. 

A interligação de todos os aspetos de segurança, higiene e saúde no local de trabalho é essencial. 

 

Recursos Humanos e Responsabilidades 

Neste capítulo deve ficar muito bem definida a responsabilidade de cada um dos intervenientes 

na gestão dos RH. Nesse sentido, deve constar a definição das responsabilidades, dos deveres e 

dos códigos de boa prática, para os diferentes grupos profissionais que, trabalhando diariamente 

no Hospital, têm intervenção numa qualquer operação de gestão de RH, incluindo do pessoal 

auxiliar relativamente à recolha e remoção dos RH, em cada local de produção. 

 

Formação 

A correta gestão dos RH só é eficiente mediante o envolvimento de todos os profissionais pelo  

que deve ser dada particular atenção à parte do PGRH dirigida à vertente dos recursos humanos, 

motivando-os e prestando permanentemente informação pertinente e formação adequada. 

Há que fazer um levantamento das necessidades de formação e definir os objetivos a atingir com 

essa formação, de forma a modificar os comportamentos e atitudes dos diversos estratos 

profissionais, em matéria de RH. 

As primeiras ações de formação devem ser destinadas aos profissionais afetos à gestão de RH, 
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que desempenham funções imprescindíveis no PGRH. Estas ações de formação devem ser 

particularizadas, atendendo ao nível de formação de cada profissional e às necessidades de cada 

classe profissional. 

 

Gestão do Risco 

Neste capítulo pretende-se que sejam identificados, avaliados e geridos os riscos relacionados 

com os RH. Assim, a análise de diversas situações de trabalho existentes em estabelecimentos de 

saúde identifica, de modo indiscutível, numerosos fatores de risco de origem profissional cuja 

ação pode resultar em danos para a saúde dos trabalhadores expostos. Na realidade, o trabalho 

os profissionais de saúde reveste-se de uma enorme especificidade, tanto no que diz respeito às 

condições em que é realizado (espaços de trabalho, equipamentos utilizados, condições 

ambientais e sobretudo aspetos inerentes à organização do trabalho), como no que se refere ao 

conteúdo da própria atividade. 

A gestão destes riscos deve incidir essencialmente na sua prevenção, recorrendo à 

implementação de medidas (coletivas e individuais) específicas para cada fator de risco 

(biológico, físico, químico), quando da implementação do PGRH. 

Deve também ser feita periodicamente a reavaliação dos riscos profissionais para a saúde dos 

trabalhadores e em concordância ser realizada a adequada vigilância do seu estado de saúde. Os 

trabalhadores devem ser informados sobre os riscos a que estão sujeitos no desempenho das 

suas funções, devendo ser proporcionada formação adequada, neste âmbito. 

 

Implementação do Plano de Gestão de Resíduos Hospitalares 

A elaboração e implementação do PGRH é da responsabilidade da Administração do Novo 

Hospital e envolve as seguintes etapas: 

 Decidir, em conjunto com o gestor de RH, quais as medidas necessárias (tanto em 

termos de recursos, como em termos de formação) para implementar o PGRH. A 

concretização destas medidas deve estar organizada num cronograma; 

 Redigir o PGRH, de acordo com a estrutura mencionada anteriormente e tendo como 

base a legislação em vigor, definindo os deveres e responsabilidades de todos os 

profissionais afetos às operações de gestão destes resíduos; 

 Divulgar o PGRH por todos os profissionais da unidade hospitalar, assim como as 

alterações que eventualmente sejam efetuadas; 

 Atribuir recursos humanos, físicos e financeiros que permitam assegurar a 

operacionalização eficaz do PGRH; 

 Designar um responsável pela coordenação e implementação da formação considerada 

necessária e garantir o desenvolvimento desta formação; 

 Quando estes pontos forem cumpridos, pode ser iniciada a parte prática do PGRH que inclui o 

desenvolvimento, dentro do Hospital, das operações de gestão; 

O PGRH deve ser revisto de três em três anos ou quando se justifique, sempre com vista à sua 

melhoria contínua. Para que a implementação do PGRH seja mais eficaz, deve estar definida a 

realização periódica de auditorias internas e eventualmente externas; 

Deve ser produzido um relatório anual que sintetize os resultados obtidos com o PGRH. Neste 
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relatório devem ser mencionados todos os aspetos considerados relevantes, incluindo a 

quantidade de RH produzidos, e os custos em recursos físicos e humanos. 

Qualquer falha que exista nas operações de gestão deve ser imediatamente comunicada ao 

gestor de resíduos. 

 

Importa acrescentar que na implementação de um PGRH, deverá existir um controlo de processo 

e controlo financeiro, que permitam avaliar o desempenho das atividades previstas. 

 Para o controlo de processo deverão ser tidos em atenção os seguintes itens: 

 Controlo da redução na fonte; 

 Controlo da triagem e deposição selectiva; 

 Controlo da recolha e transporte interno ou externo intra-serviços; 

 Controlo da armazenagem; 

 Controlo da recolha e transporte externo; 

 Controlo do tratamento e destino final. 

 

 

7.7 MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL – FASE DE DESATIVAÇÃO 

Quadro 7.9 – Medidas de Carácter Geral – Fase de Desativação  

Medidas - 

N.º  
Fase de desativação 

126  

Definir e implementar Plano de Desativação de infraestruturas, que inclua entre outros aspetos: 

• Solução final da área desativada; 

• Ações de desmantelamento; 

• Destino a dar a todos os elementos retirados; 

• Plano de recuperação paisagístico pormenorizado, que contenha entre outros aspetos: 

o Solução para a recuperação dos terrenos afetos ao projeto, considerando o 

restabelecimento, na medida do possível, da topografia do local e as respetivas 

condições fisiográficas; 

o Solução para a recuperação paisagística de toda a área anteriormente ocupada. 
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127  

Definir e implementar Plano de Desativação de captações de água subterrânea no termos do 

Art.º 462 do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, que define que as captações que deixem 

de ter função para o que forma inicialmente constituídas são desativas no prazo de 15 dias após a 

cessação da exploração, devendo ser cumpridas os respetivos procedimentos, que inclui: 

• Caracterização da qualidade da água; 

• Desinstalação de todos os equipamentos; 

• Medição do furo para confirmação da profundidade disponível; 

• Confirmação do estado de limpeza do furo; 

• Enchimento com material argiloso/calda de cimento. 

• Solicitar parecer à APA/ARH para a selagem das captações. 

128  

Os locais de circulação provisória e de estaleiro, assim que desativados, deverão ser limpos, o 

solo sujeito a uma escarificação ou gradagem, e as áreas sujeitas a trabalhos de recuperação 

paisagística. 

129  

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos 

suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em 

conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão 

e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos. 

130  Implementar todas as medidas anteriormente enunciadas e relativas à fase de construção. 
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7.8 MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO  

Conforme referido anteriormente as medidas de compensação não são uma forma de 

minimizar um determinado impacte, mas sim uma forma de compensar os danos causados 

por uma atividade inevitável. Posto isto, estas medidas podem passar por beneficiar uma 

espécie ou um valor similar ao afetado mas não diretamente aquele que foi afetado uma 

determinada espécie noutro local); ou de contribuir, de forma indireta, para a melhoria do 

ambiente, no tocante àquele fator (por exemplo, financiando estudos tendentes a 

compreender melhor o comportamento de determinada espécie na presença de uma linha 

aérea ou a avaliar a eficácia de determinado tipo de medidas). 

Complementarmente, foram ainda contempladas medidas de minimização que possibilitam 

a minimização dos impactes ambientais negativos esperados.  

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 local interior / 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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8 PLANO DE MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL  

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, o Plano de Monitorização a seguir indicado tem como objetivo: 

 Informar sobre os valores da qualidade da Água Superficial, e Ambiente Sonoro 

(somente aplicável em caso de reclamações e queixas) na área de implantação do 

Projeto, durante a sua construção e exploração; 

 Verificar e avaliar os impactes nos recursos hídricos superficiais e Ambiente Sonoro 

durante a fase de construção e exploração, em função do disposto na legislação em 

vigor, bem como tentar minimizar as incidências ambientais negativas; 

 Contribuir para a validação de resultados, bem como avaliar o seu grau de 

incerteza; 

 Verificar a necessidade de implementação de medidas de minimização adicionais; 

 Fornecer informações que contribuam para a elaboração de Estudos Ambientais 

futuros. 

As Medidas de Gestão Ambiental, tem como principais objetivos: 

• Acompanhar e avaliar os impactes efetivamente causados durante as fases de 

construção, exploração e desativação; 

• Contribuir para a avaliação da eficácia das medidas minimizadoras preconizadas; 

• Contribuir para a confirmação da análise de impacte efetuada. 
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8.1 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Preconiza-se a monitorização dos recursos hídricos superficiais, por forma a verificar no 

decorrer da fase de construção e exploração de potenciais afetações da qualidade da água. 

 

8.1.1 Parâmetros a Monitorizar 

Quantidade de Água Superficial 

• Alumínio • Cobalto  • Manganês • Sólidos Suspensos Totais  

• Arsénio  • Cobre  • Molibdénio  • Sulfatos  

• Bário  • Crómio Total  • Níquel (Ni) • Vanádio 

• Berílio  • Estanho  • Nitrato • Zinco  

• Boro  • Ferro  • Salinidade • pH 

• Cádmio • Flúor • SAR • Coliformes fecais 

• Cloretos  • Lítio  • Selénio  • Ovos de parasitas intestinais 
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8.1.2 Locais de Amostragem 

 

S/escala 

Figura 8.1 – Locais de amostragem – Monitorização de Recursos Hídricos Superficiais 

 

P2 

P1 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 557 de 582  

Volume II - Relatório Síntese 

8.1.3 Frequência 

Qualidade da Água Superficial 

• As campanhas de amostragem deverão ocorrer com uma periodicidade semestral 

durante a fase de construção (30 meses) – 5 campanhas. 

• As campanhas de amostragem deverão ocorrer com uma periodicidade semestral 

durante os 2 primeiros anos de exploração - 4 campanhas. 

 

8.1.4 Técnicas 

Qualidade da Água Superficial 

• Os parâmetros temperatura, pH, condutividade e oxigénio dissolvido poderão 

também ser medidos in situ com recurso a sonda multiparamétrica devidamente 

calibrada. Os restantes deverão ser alvo de análise em laboratório devidamente 

acreditado, sendo utilizados os métodos de referência constantes no Decreto-Lei 

n.º 236/98, de 1 de agosto, ou outros que produzam resultados equivalentes.  

 

8.1.5 Critérios de avaliação 

Qualidade da Água Superficial 

• Os valores obtidos deverão ser comparados com os valores constantes no Anexo 

XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 

 

8.1.6 Medidas de Gestão Ambiental Adotar 

Adotar as medidas de minimização contempladas no âmbito do Estudo de Impacte 

Ambiental. 

 

8.1.7 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização 

Os Relatórios de Monitorização deverão ter uma periodicidade semestral. 
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8.2 AMBIENTE SONORO 

Considera-se que é necessário a implementação de Planos de Monitorização e de Medidas 

de Gestão de Ruído. 

 

8.2.1 Objetivos 

A variabilidade do tipo de ruído em causa associado ao Hospital Central do Alentejo – faz 

com que seja necessário estabelecer um Plano de monitorização de Ruído que garanta que 

os níveis sonoros associados cumprem efetivamente os limites acústicos aplicáveis, bem 

caso na eventualidade de reclamações. 

Assim, o plano de monitorização de ruído tem como principais objetivos 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. 

 

8.2.2 Parâmetros a Monitorizar 

Com vista a caracterizar e a avaliar o campo sonoro deverão ser medidos os indicadores de 

ruído, Ln e Lden para o critério de exposição máxima e o parâmetro LAr para o critério de 

incomodidade. 

 

8.2.3 Locais de Amostragem 

Apresenta-se seguidamente os locais de amostragem. 
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Figura 8.2 – Localização dos pontos de monitorização de ambiente sonoro 

 

8.2.4 Técnica metodológica a utilizar  

As medições de ruído deverão ser efetuadas por recurso a um sonómetro integrador de 

classe 1, de modelo aprovado pelo IPQ e objeto de verificação periódica em laboratório 

acreditado para o efeito.  

As medições deverão ser efetuadas por empresa acreditada para o efeito.  

As medições e cálculos serão realizados com a metodologia baseada na Norma Portuguesa 

1730 (1996) – Descrição e Medição do Ruído Ambiente (parte 1, 2 e 3). 

Os resultados deverão ser interpretados de acordo com os limites estabelecidos no 

Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, em vigor desde 

fevereiro de 2007. 
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8.2.5 Periodicidade  

A realização da campanha de medições deve ser efetuada no primeiro ano de exploração 

do projeto. 

Caso nessa campanha sejam detetados valores acima dos limites legais, deverá ser 

efetuada nova campanha após a adoção de medidas de gestão complementares às 

previstas para a fase de exploração. 

Os períodos de medição são diurno (7-20 horas), entardecer (20-23 horas) e noturno (23- 7 

horas) conforme referido no Regulamento Geral do Ruído, sendo o tempo de medição 

escolhido de modo a abranger todas as variações significativas da emissão de ruído. 

Sempre que se verifiquem reclamações, deverá ser promovida uma campanha de 

monitorização. 

 

8.2.6 Forma de apresentação dos resultados  

Os resultados a obter na campanha de medição serão apresentados em forma de relatório, 

onde para além do registo dos indicadores de ruído, Ln, Lden e LAr com tempo de resposta 

rápido e impulsivo, cada ponto de medição estará identificado com a seguinte informação:  

• Denominação da zona do ponto de medição; 

• Condições meteorológicas; 

• Principais fontes de ruído sentidas aquando da medição; 

• Período de referência da medição; 

• Tempo de medição. 

 

8.2.7 Medidas de Gestão Ambiental Adotar 

8.2.7.1 Fase de Construção 

• Deverá assegurar-se que são selecionados os métodos construtivos e os 

equipamentos que originem o menor ruído possível. 

• Deverá garantir-se a presença em obra unicamente de equipamentos que 

apresentem homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se 

encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 
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• Deverá proceder-se à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e 

veículos afetos à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento 

e assegurar o cumprimento das normas relativas à emissão de ruído. 

• Deverá garantir-se uma circulação de veículos pesados – ou outros veículos afetos à 

obra - devidamente cuidada, com velocidade e procedimentos adequados ao tipo 

de via e proximidade de recetores sensíveis. Deverão ser selecionados acessos com 

menor potencial de afetação acústica. 

• Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não pode 

exceder em mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do 

Artigo 22º do DL 9/2007. 

• Caso ocorram atividades no período de entardecer, noturno, sábados e/ou 

feriados, será necessário solicitar Licença Especial de Ruído à Câmara Municipal. 

• Deverá ser fornecido à população mais próxima do Projeto, particularmente União 

das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras, a calendarização prevista para 

a ocorrência das atividades mais ruidosas. 

 

8.2.7.2 Fase de Exploração 

• Limitação da velocidade de circulação automóvel no interior do Hospital Central do 

Alentejo a 20 km/h. 

• Incentivo a comportamentos ambientais e de boa vizinhança acústica na utilização 

do parque de estacionamento, nomeadamente ética no fecho de portas e na 

conversação humana – assim como na produção de outros ruídos, os quais devem 

ser reduzidos ao mínimo possível – sobretudo em horas mais tardias. 

• Incentivo a comportamentos ambientais e de boa vizinhança acústica em todas as 

zonas do Hospital Central do Alentejo. 

• Outra das condicionantes acústicas corresponde ao tráfego de acesso. Recomenda-

se que a velocidade de circulação seja limitada a 30 km/h na via distribuidora local 

interior. 

• Os equipamentos deverão ser selecionados apresentando a homologação acústica 

nos termos da legislação aplicável. 

• Qualquer outra fonte de ruído e/ou atividade potencialmente ruidosa deverá ser 

devidamente gerida para que os limites acústicos aplicáveis sejam cumpridos. 
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8.3 MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

No âmbito das medidas de gestão ambiental, podemos referenciar o Acompanhamento 

Ambiental das Empreitadas como um instrumento válido, com os seguintes objetivos 

principais: 

• Acompanhar e avaliar os impactes efetivamente causados durante a fase de 

construção e/ou desativação; 

• Contribuir para a avaliação da eficácia das medidas minimizadoras preconizadas; 

• Contribuir para a confirmação da análise de impacte efetuada. 

Assim, e no âmbito das medidas de gestão ambiental, preconizamos a necessidade de os 

trabalhos serem acompanhados ambientalmente no decorrer da fase de construção, 

fiscalizando o cumprimento e implementação das medidas de minimização, cuja 

responsabilidade operacional recai sobre a Entidade Executante (empreiteiro). 

Para a operacionalização do Acompanhamento Ambiental da Empreitada o proponente do 

Projeto, no seguimento da sua postura e visão pró-ativa para com o ambiente, 

compromete-se a operacionalizar um Plano de Acompanhamento Ambiental de obra 

(PAA). 

Apresenta-se de seguida as linhas gerais do Plano de Acompanhamento Ambiental de obra 

a ser implementado: 

• Integrará as medidas definidas no EIA, organizadas por fases e componentes do 

Projeto a que se aplicam, acompanhado de uma proposta para a sua 

implementação; 

• O PAA será elaborado com base nos objetivos ambientais estabelecidos para a obra 

do Projeto e respeitará a legislação aplicável em vigor; 

• O documento a elaborar será constituído por uma definição de âmbito e objetivos, 

estabelecerá a metodologia a utilizar, fará uma descrição sucinta da obra e do 

Projeto; 

• A proposta para o PAA terá ainda como base as medidas de minimização definidas 

no Estudo de Impacte Ambiental, indicando-se a fase de Projeto a que se aplicam, a 

sua localização, propostas para a sua aplicação, a legislação aplicável e o 

responsável pela sua implementação. 
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A inclusão de requisitos ambientais na execução de obras, como a que está em causa, é um 

facto cada vez mais frequente, quer por força das crescentes exigências legais quer por 

questões de imagem pública. O correto desempenho ambiental significa, não só o total 

cumprimento dos requisitos legais aplicáveis nesta matéria, mas também a adoção de 

políticas, regras e práticas, que assegurem a melhoria contínua das atividades a realizar 

pelos responsáveis em obra. 

Complementarmente, o PAA contribui para dotar os responsáveis pela obra de uma 

ferramenta prática para a gestão ambiental sustentada da obra, proporcionando uma 

atitude de antecipação fase às exigências legais, melhorando o desempenho global e 

permitindo a minimização dos impactes ambientais provocados por uma obra deste tipo. 

Assim, o PAA a ser materializado no decorrer da fase de construção e a cargo do 

Proponente do Projeto, deverá ter a estrutura (devendo a mesma, caso necessário, ser 

devidamente adaptada) a seguir apresentada:  

• Objetivos; 

• Descrição Geral da Empreitada: 

o Processos Construtivos; 

o Estaleiros; 

o Depósitos temporários; 

• Recursos Humanos e Equipamentos; 

• Estrutura, Atribuições e Responsabilidades; 

• Listagem da Documentação associada ao PPA: 

o Ficha Ambiental de verificação periódica; 

o Não Conformidades; 

• Planos / Procedimentos / Instruções de Trabalho: 

o Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (a cargo do 

Projetista); 

o Plano de Formação; 

o Plano de Controlo de Redução do Ruído; 

o Plano de Controlo da Qualidade do Ar; 

o Plano de Controlo da Qualidade da Água; 

o Plano de Controlo da Afetação da Vegetação; 
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o Plano de Gestão dos Aspetos Socioeconómicos; 

o Plano de Acessos Provisórios; 

• Verificação e Revisão. 

É deste modo entendimento, que as medidas de gestão ambiental inter-relacionadas com 

as medidas de minimização a prever deverá ser efetuado no quadro da definição e 

operacionalização do PAA, contemplando o mesmo a implementação do Acompanhamento 

Ambiental, para os diversos descritores ambientais. 

Posteriormente à definição do PAA, as entidades responsáveis pela execução dos trabalhos 

serão informadas do seu conteúdo, tendo em vista a operacionalização das medidas de 

minimização constantes do documento. 

O Proponente designará uma equipa técnica para a materialização do acompanhamento 

ambiental com a inclusão de Engenheiros de Ambiente com relevante experiência 

profissional (recomenda-se mais de 5 anos de experiência em acompanhamentos 

ambientais de empreitadas e implementação de Planos de Gestão Ambiental / Planos de 

Acompanhamento Ambiental de obra), para a verificação do cumprimento da correta 

implementação do PAA. 

No respeitante à operacionalização e implementação do PAA, identificamos seguidamente 

aspetos operacionais, para produção de documentos e relatórios de acompanhamento. 

Documentos a Produzir 

• PAA (inicial e revisões necessárias); 

• Relatórios Mensais de Acompanhamento Ambiental39) 

o Objetivos; 

o Descrição Geral da Empreitada; 

o Metodologia: 

 Identificação dos aspetos ambientais; 

 Identificação das atuações (medidas) realizadas e a realizar; 

 Equipa técnica; 

 Ficha Ambiental de verificação periódica (realizada aquando das 

visitas técnicas pela equipa de acompanhamento ambiental); 

 
39 A estrutura apresentada do Relatório de Acompanhamento Ambiental é uma estrutura usualmente seguida no âmbito dos 

acompanhamentos de obra realizados, devendo a mesma ser adaptada.  
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 Não Conformidades; 

o Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (atualização); 

o Plano de Formação; 

o Planos de Gestão aplicáveis 

• Relatório Final do PAA. 
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9 LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTOS 

Não se verificaram Lacunas Técnicas ou de conhecimentos relevantes para a correta 

execução do Estudo de Impacte Ambiental. 

Conforme referido, o projetista responsável pela conceção do Projeto de Execução do 

Hospital Central do Alentejo foi 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. 

Para a execução do EIA, foram fornecidos os 12 volumes que constituem o Projeto de 

Execução, constituídos por aproximadamente 2 050. 

Dado o curto prazo para a execução do EIA (30 dias – novembro de 2020), não foi possível 

consultar com o detalhe e precisão necessária os 2 050 ficheiros, sendo certo que ainda que 

possa constituir esta etapa uma lacuna técnica de conhecimento, dado que por norma o 

desenvolvimento do Projeto de Execução e do EIA constituem um processo interativo entre 

a TRIFÓLIO – ESTUDOS E PROJECTOS AMBIENTAIS E PAISAGÍSTICOS, LDA, o propoente do Projeto e a 

equipa Projetista, consideramos que a informação essencial e mais relevante foi 

adequadamente integrada no EIA e por sequência avaliada tecnicamente, permitindo uma 

avaliação de impactes tendente à minimização dos impactes identificados e registados. 
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10 CONCLUSÕES  

O atual regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) encontra-se instituído 

pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro de 2017 (entrando em vigor a 1 de 

janeiro de 2018) anteriormente instituído pelo Decreto-Lei 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 “Novo Hospital Central de 

Évora”, nos termos previstos no Anexo I e II. 

A este respeito, somente poderá ser entendida e determinada a Avaliação de Impacte 

Ambiental, ao abrigo da alínea c) do n.º 3 do artigo 1.º e para “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”. 

Deste modo e tendo por base os pressupostos anteriormente referidos, foi elaborado o 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para o Hospital Central do Alentejo, que acompanha o 

Projeto de Execução desenvolvido pelo 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.. 

O EIA permitiu caracterizar o ambiente biofísico e socio-económico da região em estudo. 

Em conformidade com a informação apresentada, o Hospital Central do Alentejo em Évora, 

ficará localizado a cerca de 2 km a Sudoeste da Cidade, evidenciando a área de implantação 

e envolvente uma reduzida ocupação humana tendo sido identificadas, apenas, 4 quintas 

agrícolas, com edifícios de habitação de 1 a 2 pisos e anexos sem ocupação sensível. 

A área de implantação ocorre sobre áreas agrícolas e florestais, com uma classe de 

ocupação de solo destinada para pastagens e uso silvo-pastoril, ocorrendo montado de 

sobro e azinho, bem como afloramentos rochosos. 

Assim, da análise efetuada dos diversos descritores ambientais no âmbito do presente EIA, 

e tendo em consideração o estado atual do local de implantação, as fases de construção, 
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exploração e descativação, conclui-se a não ocorrência de impactes ambientais negativos 

muito significativos sobre a generalidade dos descritores, não minimizáveis, sendo que os 

impactes ambientais poderão-se-ão fazer sentir com maior acuidade na ocupação 

permanente do Solo e nas alterações das rotinas diária e dia a dia dos residentes na 

envolvente, particularmente no decorrer da fase de construção. 

Já no âmbito do Ambiente sonoro os recetores sonoros sensíveis (edificações) encontram-

se atualmente expostos a níveis sonoros reduzidos, entre 39 a 47 dB(A) para o indicador Ln 

e entre 46 a 54 dB(A) para o indicador Lden, sendo o ambiente sonoro local determinado 

pelo tráfego aéreo do Aeródromo de Évora, pelo tráfego rodoviário da EN114 (distante) e 

por algum tráfego local CM 1085 (reduzido). 

Deste modo, a análise efetuada nesta precisa temática ambiental, permitiu concluir que, 

com implementação do Novo Hospital, os níveis sonoros ficarão bastante aquém dos 

limites máximos admissíveis para zonas não classificadas, de 63 dB(A) para o indicador 

diurno-entardecer-noturno, Lden e 53 dB(A) para o indicador noturno, Ln. 

Complementarmente e relativamente ao ruído resultante do funcionamento do próprio 

Edifício, o Projeto de Condicionamento Acústico do Hospital, seguramente, garantirá as 

soluções construtivas que cumpram as exigências regulamentares definidas no 

Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro e no 

Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei nº 96/2008, 

de 9 de Junho. 

Importa ainda referir que após a conclusão dos trabalhos de construção do Hospital, serão 

sentidas incidências ambientais positivas ao nível, da criação de emprego, alterações a nível 

demográfico e melhoria na qualidade de vida dos habitantes da região do Alentejo, uma vez 

que dispõem de um equipamento de saúde de última geração. 

Posto este enquadramento, as consequências negativas mais sensíveis que se preveem a 

ocorrer na fase de construção, são as seguintes: 

• Biodiversidade–Flora (IMPACTE MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO): a destruição do 

coberto vegetal e a perturbação; 

• Biodiversidade–Fauna (IMPACTE MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO): a 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; 

• 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; 
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• Recursos Hídricos (IMPACTE POUCO SIGNIFICATIVO): Afetação/desvio de linhas de águas, 

compactação dos solos e condicionamento dos escoamentos e ocorrência de 

derrames acidentais; 

• Ambiente Sonoro (IMPACTE POUCO SIGNIFICATIVO): Exposição ao ruído decorrente da 

fase de construção; 

• 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); 

• Geologia e Geomorfologia (IMPACTE MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO): Modificações na 

morfologia do terreno decorrentes das movimentações de terras; 

• Paisagem (IMPACTE MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO): impactes na estrutura da 

paisagem, desorganização espacial 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; 

• Património (IMPACTE POUCO SIGNIFICATIVO): afetação da ocorrência patrimonial, nº 1 e 

n.º 2. 

No âmbito da fase de exploração, destacamos incidências moderadamente significativas 

negativas, relacionadas com: 

• Biodiversidade–Flora (IMPACTE MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO): a alteração e 

fragmentação coberto vegetal; 

• Biodiversidade – Fauna (IMPACTE MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO): a fragmentação 

habitats e efeito-barreira, perturbação e eventual mortalidade; 

• Componente Social e Saúde Humana (IMPACTE MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO): 

exposição ao Ruído; 

• Solos e Usos do Solo (IMPACTE MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO): Impermeabilização dos 

solos e impossibilidade da utilização dos solos para outros fins; 

• Paisagem (IMPACTE MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO): Impactes Visuais – Introdução da 

espécie invasora Robinea pseudoacacia “Pyramidalis” conforme Projeto de 

Arquitetura Paisagista; 
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• Qualidade do Ar (IMPACTE MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO): Incremento de poluentes 

atmosféricos derivados do aumento do tráfego rodoviário e aéreo (heliporto); 

• Resíduos (IMPACTE MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO): Produção de resíduos hospitalares 

decorrente do funcionamento em pleno do empreendimento. 

São também, conforme já referido, esperados IMPACTES POSITIVOS quer para a fase de 

construção (nomeadamente através do aumento da atividade económicas), quer para a 

fase de exploração. Os impactes positivos esperados para a fase de exploração, assumem 

especial relevância e sobrepõem-se de sobre maneira aos impactes negativos esperados, 

nomeadamente para os aspetos/descritores a seguir identificados: 

• Biodiversidade – Flora e Vegetação (IMPACTE SIGNIFICATIVO): Recuperação e 

conservação coberto vegetal; 

• Biodiversidade – Fauna (IMPACTE MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO): Manutenção da 

conetividade ecológica e ganho de habitats para a fauna decorrentes da 

implantação do projeto; 

• Ordenamento do Território (IMPACTE SIGNIFICATIVO): compatibilização do Projeto com 

os instrumentos de gestão territorial e condicionantes ao uso do solo, 

nomeadamente verifica-se que 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”; 

• 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; 

• Usos do Solo (IMPACTE SIGNIFICATIVO): Funcionamento pleno do empreendimento; 

• 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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Considera-se importante e positiva a 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.  

O aspeto de maior importância, considerado de implementação fundamental sob a 

biodiversidade, é ainda a 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. A requalificação dos 

corredores ripícolas é considerada um impacte positivo significativo, que pode ser 

diferenciador na biodiversidade associada.  

A presença de galerias ripícolas servirá também em parte como zona tampão entre a área 

hospitalar, com maiores níveis de movimentação associados, e as áreas de terreno 

remanescentes, sobretudo a sul, que praticamente não são sujeitas a afetações de projeto 

(mas que sofrerá a aproximação de novas vias de acesso).  

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. 

 

Importa referir que conforme anteriormente referido, o Projeto do Hospital Central do 

Alentejo em Évora, 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, 
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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. 

É assim entendimento que 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. 
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11.2 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES DE USO DO SOLO 

 Informação Geográfica - www.igeo.pt  

 Câmara Municipal de Évora – http://www.cm-evora.pt/  

 Base de Dados da Agência Portuguesa do Ambiente (Instituto do Ambiente); consulta 

do Atlas do Ambiente Digital disponível em 

(http://www.iambiente.pt/atlas/est/index.jsp) 

 Base de Dados da Direcção-Geral do Território (DGT) e mais concretamente do Sistema 

Nacional de Informação Geográfica (SNIT) em http://www.dgterritorio.pt e consulta das 

cartas de Ordenamento e Condicionantes do PDM de Évora. 

 CCDR Alentejo - www.ccdr-a.gov.pt 

 

 

11.3 COMPONENTE SOCIAL 

 ARSLVT, abril de 2012. Alterações climáticas e saúde humana. Gestão do risco para a 

saúde da população da Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Grupo de Trabalho 

Regional “Saúde e Alterações Climáticas”, Departamento de Saúde Pública”. 

 ARSA: http://www.arsalentejo.min-saude.pt/Paginas/default.aspx , novembro de 2020. 

 Câmara Municipal de Évora, http://www.cm-evora.pt/pt/Paginas/home.aspx, 

novembro de 2020. 

 Google Maps: https://www.google.com/maps/ , novembro de 2020. 

 IEFP, https://www.iefp.pt/, novembro de 2020. 

 INE, Censos 2001 e 2011. http://www.ine.pt, novembro de 2020. 

 PORDATA, https://www.pordata.pt/Home, novembro de 2020 

 

 

11.4 RECURSOS HÍDRICOS 

 APA - Geovisualizador dos PGRH. https://sniamb.apambiente.pt/, novembro de 2020. 

 APA - Plano de Gestão de Região Hidrográfica 2016/2021. Região Hidrográfica do Tejo e 

Ribeiras do Oeste (RH6).  
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 APA. Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. www.snirhapambiente.pt, 

novembro de 2020. 

 APA. Versão digital do Atlas do Ambiente. http://sniamb.apambiente.pt/, março de 

2018. 

 Carta Geológica de Portugal Continental nº 40-A (Évora) à escala 1:50.000 e da 

respetiva notícia explicativa, da Carta Geológica de Portugal Continental, folha sul, à 

escala 1:500.000, da Carta Militar nº 460, da Carta Neotectónica de Portugal 

Continental à escala 1/1.000.000. 

 LNEG. http://geoportal.lneg.pt/, novembro de 2020. 

 Direção-geral de Energia e Geologia – http://www.dgeg.gov.pt  

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia - http://geoportal.lneg.pt/  

 

 

11.5 AMBIENTE SONORO  

 APA (2009). Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção. Agência 

Portuguesa do Ambiente. 

 APA (2009). Notas técnicas para relatórios de monitorização de ruído, fase de obra e 

fase de exploração. Agência Portuguesa do Ambiente. 

 APA (2011). Directrizes para Elaboração de Mapas de Ruído. Agência Portuguesa do 

Ambiente. 

 APA (2019). Guia de Harmonização da Aplicação das Licenças Especiais de Ruído. 

Versão 1.1. Agência Portuguesa do Ambiente. 

 APA (2020). Guia prático para medições de ruído ambiente - no contexto do 

Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996. Agência Portuguesa do 

Ambiente. 

 BERGLUND, BIRGITTA; LINDVALL, THOMAS; SCHWELA, DIETRICH H. (1999). Guidelines 

for Community Noise. WHO. 

 Diário da República Portuguesa – Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de 16 de 

março. 

 Diário da República Portuguesa – Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho. 

 Diário da República Portuguesa – Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. 
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 Diário da República Portuguesa – Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

 Diário da República Portuguesa – Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

 Diário da República Portuguesa –136-A/2019, de 6 de setembro. 

 Diário da República Portuguesa – Portaria n.º 399/2015, de 5 de novembro. 

 European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN) 

(2007). Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of 

Associated Data on Noise Exposure. 

 Improved Methods for the Assessment of the Generic Impact of Noise in the 

Environment (IMAGINE) (2006). Determination of Lden and Lnight using 

measurements. 

 Jornal Oficial das Comunidades Europeias, L189, 18-07-2002 – Directiva 2002/49/CE, de 

25 de junho. 

 Jornal Oficial das Comunidades Europeias, Diretiva (UE) 2015/996 da Comissão, 19 de 

maio de 2015. 

 NP ISO 1996-1 (2019). Acústica - Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. 

Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos de Avaliação. 

 NP ISO 1996-2 (2019). Acústica - Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. 

Parte 2: Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente. 

 NP ISO 9613-2 (2014). Atenuação do Som na sua Propagação ao Ar Livre: Método Geral 

de Cálculo. 

 PIERCE, ALLAN D. (1994). Acoustics, An Introduction to It’s Physical Principles and 

Applications. 3ª ed. [s.l.]: AcousticalSocietyofAmerica, ISBN 0-88318-612-8. 

 ROSÃO, VITOR (2011). Desenvolvimentos sobre Métodos de Previsão, Medição, 

Limitação e Avaliação em Ruído e Vibração Ambiente. Tese de Doutoramento. 

Universidade do Algarve. 

 

 

11.6 SOLOS E USOS DO SOLO 

 Carta de Solos n.º 460, à escala 1:25 000; 

 Carta de Capacidade de Uso dos Solos n.º 460, à escala 1:25 000. 

 Classificação dos solos em Portugal (F.A.O.)  
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11.7 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 Estudo Geológico-Geotécnico Complementar para o Novo Hospital de Évora, 

Geocontrole – Geotecnia e Estrutura de Fundação S.A., junho de 2010; 

 Estudo Geológico-Geotécnico preliminar para o Novo Hospital de Évora, Geocontrole – 

Geotecnia e Estrutura de Fundação S.A., abril de 2008; 

 geoPortal (www.lneg.pt ); 

 Carta Militar de Portugal nº 460 na escala 1:25 000; 

 Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas, Edifícios e Pontes” (RSAEEP); 

 Carta Neotectónica de Portugal Continental à Escala 1/1 000 000 (J. CABRAL, A. 

RIBEIRO, 1988); 

 Anexo Nacional do Eurocódigo 8 (NP EN 1998-1:2010); 

 Folha 40-A “Évora” da Carta Geológica de Portugal à escala 1: 50 000 e respetiva Notícia 

Explicativa – Serviços Geológicos de Portugal, 1969; 

 Atlas do Ambiente Digital (http://www.iambiente.pt/atlas/est/index.jsp ) e respetivas 

Notícias Explicativas (1998); 

 “Sistemas Aquíferos de Portugal Continental”, C. Almeida et al., INAG, 2000; 

 Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH): http://snirh.pt   

 

 

11.8 PAISAGEM 

 AA.VV. (2002) Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em 

Portugal Continental. Universidade de Évora, Departamento de Planeamento Biofísico e 

Paisagístico (2002); edição p/ DGOTDU; Lisboa; Junho 2004.  

 Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Atlas do Ambiente Digital – 

http://sniamb.apambiente.pt  

 Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNF) – http://www.icnf.pt 
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11.9 PATRIMÓNIO  

 ALARCÃO, J. (1988b): O Domínio Romano em Porugal. Mem – Martins, Publicações 

Europa – América. 

 ALARCÃO, J.(1988 a): Roman Portugal, vol.2, fasc. 3 Évora, Lagos, Faro. Warminster: 

Aris & Philips. 

 ALBERGARIA, J. (2010), Novo Hospital Central de Évora, Estudo Prévio, Estudo de 

Incidências Ambientais. Évora, Consórcio “Souto Moura Arquitectos S.A. / Pinearq 

S.L.U.P. / Grupo JG Ingenieros Consultores de Proyectos S.A. / Manuel Abreu 

 BOTAS, R. E. (2001): Évora arqueológica. Al-madan. Almada. CAA, série 2, nº 10, p.11. 

 CALADO, M.(1997): Vale Maria do Meio e as paisagens culturais do Neolítico 

Alentejano. Paisagens Arqueológicas a Oeste de Évora. Évora. C.M. Évora, p.41-48. 

 CALADO, M.(2000): Neolitização e Megalitismo no Alentejo Central: uma leitura 

espacial. 3º Congresso de Arqueologia Peninsular, ADECAP, vol. III, p.35-45. 

 CALADO, M.; MATALOTO, R.; COSTA, C.; BARROS. P.(2004): Povoamento pré-histórico e 

romano no traçado da A6 (Montemor – o – Novo / Évora). Actas do II Encontro de 

Arqueologia do Sudoeste Peninsular (1996). CEP, Departamento de História, 

Arqueologia e 

 MASCARENHAS, J.M.; BARATA, F.T.(1997): O Território de Ebora e a Organização e 

Ordenamento da Paisagem Envolvente. Paisagens Arqueológicas a Oeste de Évora. 

Évora. C. M. Évora, p.61-70. 

 PDM Évora, Regulamento nº 47/2008 de 25 de Janeiro, Diário da República, 2ª série 

nº18, Anexo IV: Inventário do Património Arquitectónico e Arqueológico Concelhio e 

Plantas anexas com a Identificação do Património Arquitectónico e Arqueológico 

Concelhio, em linha www2.cm-evora.pt/pdme, consultado a 25/06/2010. 

 DIÁRIO DA REPÚBLICA, Série I-A, Lei n.º 107/01, 209/01 SÉRIE I-A, Sábado, 8 de 

Setembro de 2001, Assembleia da República, Pág. do DR 5808 a 5829;  

 DIÁRIO DA REPÚBLICA, Série I-A, Resolução da Assembleia da República n.º 71/97, DR 

289/97 SÉRIE I-A de 1997-12-16; 

 DIÁRIO DA REPÚBLICA, Série I-A, Decreto-Lei n.º 164/2014, de 04 de Novembro 

(Regulamento de Trabalhos Arqueológicos) 

 DGPC, Circular de 10 de Setembro de 2004, Termos de Referência para o Descritor do 

Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental;  



 

 

Estudo de Impacte Ambiental – Hospital Central do Alentejo Pág. 581 de 582  

Volume II - Relatório Síntese 

 DGPC, Circular de 01 de Setembro de 2010, Documentação Fotográfica a Constar nos 

Relatórios de Trabalhos Arqueológicos; 

 DGPC, Circular de 24 de Maio de 2011, Ficha de Sítio/Trabalho Arqueológico, para 

Atualização do Endovélico. 

 DGPC, Circular de 27 de Dezembro de 2011, Documentação Gráfica. 

 “Carta Militar de Portugal” (1999), Serviço Cartográfico do Exército (IGeoE), escala 1:25 

000, Serviço Cartográfico do Exército, 460. 

 www.earth.google.com  

 www.patrimoniocultural.gov.pt/pt 

 www.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.htm  

 www.monumentos.pt/Site/APP  

 www.arqueologia.patrimoniocultural.pt/  

 

 

11.10 QUALIDADE DO AR 

 Agência Portuguesa do Ambiente – www.apa.pt; 

 Agência Portuguesa do Ambiente - https://qualar1.apambiente.pt/ e 

https://qualar.apambiente.pt/estatisticas: 

 Agência Portuguesa do Ambiente - “Inventário das emissões de poluentes atmosféricos 

por Concelho – 2015 e 2017”. 

 

 

11.11 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Normais Climatológicas. O Clima de 

Portugal; 

 Instituto de meteorologia – www.ipma.pt; 

 https://www.apambiente.pt – Alterações Climáticas; 

 https://rea.apambiente.pt 

 Eurostat, 2017; 
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 https://www.pordata.pt;  

 Inventário Nacional de Emissões 2020 - Memorando sobre emissões GEE, 

https://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150; 

 ISA – Instituto Superior de Agronomia. 

 Emissões de carbono: caracterização do perfil de emissões de gases de efeito de estufa 

– Mestrado em Engenharia Química – Duarte Rodrigues, novembro de 2012. 

 ACAP – Associação do Comércio Automóvel de Portugal. 

 

 

11.12 RESÍDUOS 

 GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM - http://www.gesamb.pt/.  


