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1.
Designação do
Estudo de
Impacte
Ambiental (EIA)/
Projecto
Tipologia de
Projecto
Fase em que se
encontra o
Projecto

IDENTIFICAÇÃO

Hospital Central do Alentejo
Projetos de Infraestruturas - alínea b) do n.10 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 152B-2017, de 11 de dezembro
Projeto de Execução

Localização

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

Proponente

Administração Regional de Saúde do Alentejo I.P. (ARSA)

Contacto

Eng.º José Martinho Lopes - Largo do Jardim do Paraíso n.º 1- CP 7001-864 Évora

NIF

503148768

Valor
do
Investimento
Entidade
Licenciadora
Equipa
responsável pela
elaboração do
EIA
Autoridade
de
AIA

Comissão
de
Avaliação

>180 milhões
Administração Regional de Saúde do Alentejo I.P. (ARSA)
Serviços de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH)
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR
Alentejo)
- CCDR Alentejo – n.º 2 do Artigo 9.º – Presidente: Arqt.ª Cristina Salgueiro;
- CCDR Alentejo/DLMA – alínea a) do n.º 2 do Artigo 9.º- Dr.ª Ana Pedrosa para
os fatores Ruído e Qualidade do Ar, e Arqt.ª Rosário Ramalho para análise do
Resumo Não Técnico e Consulta Pública;
- CCDR Alentejo/DSOT – alínea a) do n.º 2 do Artigo 9.º – Arqt.º José Nuno
Rosado/Dr. Paulo Ribeiro - fator Ordenamento do Território (Instrumentos de
Gestão Território e Servidões e Restrições de Utilidade Pública);
- APA/ARH Alentejo, I.P. – alínea b) do n.º 2 do Artigo 9º – Eng.º João Freire - fator
Recursos Hídricos;
- DGPC/DRC Alentejo – alínea d) do n.º 2 do Artigo 9.º – Dr.ª Esmeralda Gomes fator Património Arqueológico;
- APA, I.P./DCLIMA - alínea j) do n.º 2 do Artigo 9.º - Eng.ª Patrícia Fialho da Gama
- fator Alterações Climáticas
- ARS do Alentejo, I.P. - alínea i) do n.º 2 do Artigo 9.º – Dr. Manuel Galego - Saúde
Humana;
- ARS do Alentejo, I.P. - alínea h) do n.º 2 do Artigo 9.º – Perito nomeado pela
Entidade Licenciadora por ser simultaneamente o proponente do projeto.

Tendo em consideração o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental
(RJAIA), nos termos do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro.


o RJAIA apenas identifica explicitamente a sujeição a AIA de parques de
estacionamento que atinjam uma dimensão igual ou superior a 2 ha alínea b) do nº10 do Anexo II do referido diploma; segundo os elementos
do projeto disponibilizados, a área de estacionamento do novo hospital é
de 34.572 m2;



para o edifício do hospital, não tendo um enquadramento direto na alínea
acima mencionada, deverá ter-se em consideração a leitura da Comissão
Europeia no seu Guia “Interpretation of definition of certain project
categories of annex I e II of de EIA Directive”, revisto em 2014, esclarecer,
no capitulo “Annex II (10) Infrastruture projects” no ponto “(b)Urban

Enquadramento
Legal
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development projects, including the construction of shopping centres and
car parks”,na página 34, que refere:
On the basis of these considerations, it would be advisable to interpret the
scope of this project category as follows:
…
2. Construction projects such as housing developments, hospitals,
universities, sports stadia, cinemas and theatres should also be assumed
to fall within this category. The underlying principle is that all these project
categories are of an urban nature and that they may cause similar types of
environmental impacts62.
(…)
Refere ainda o Guia que in relation to project location, the 5 Years Report points out
that ‘based upon the broad interpretation of the Directive required by the ECJ, an
urban development project should be seen as a project that is urban in nature
regardless of its location’. This general criterions should be taken into account for
projects located outside urban areas, which should therefore be deemed to fall
within Annex II (10) (b).
O RJAIA em vigor estabelece como limiar para enquadramento na já referida alínea
b) uma área de 10 ha; ainda de acordo com os elementos disponibilizados, a área
ocupada pelo projeto será de 250.006 m2.
Face ao exposto, e seguindo a interpretação dada pelo Guia da Comissão
Europeia, o hospital e o respetivo parque de estacionamento estão sujeitos a
Avaliação de Impacte Ambiental, ao abrigo da alínea b) do nº 10 do Anexo II do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo DecretoLei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro.

Descrição
projecto

do

O terreno de implantação localiza-se a Poente Sul da cidade de Évora, entre a
Estrada nacional EN 114 e a Estrada nacional EN 380, ocupando uma área de
aproximadamente 25 hectares, de uma área total de 75 hectares (propriedade),
sendo a área de implantação do Hospital, serviços e equipamentos adjacentes, de
aproximadamente 17 hectares
O edifício principal é composto por 10 pisos onde estão distribuídas todas as
valências.
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.

2. APRECIAÇÃO
2.1 Procedimento de Avaliação
2.1.1 Introdução

4
AIA 471 da CCDR Alentejo
Hospital Central do Alentejo
Parecer da Comissão de Avaliação

O presente documento constitui o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA) do procedimento
de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do Hospital Central do Alentejo, em fase de Projeto de
Execução, ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 dezembro, diploma que estabelece
o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA).
A Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARSA), na qualidade de entidade proponente do
Projeto, submeteu o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e respetivo projeto de execucao na
plataforma do Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb), através do código
PL20201202012619, sendo a entidade licenciadora do projeto a ARSA.
O procedimento de AIA teve início a 15/01/2021, data em que se considerou estarem reunidos
todos os elementos necessarios a correta instruçao do processo.
A elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é da responsabilidade da empresa Serviços
de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), e o projetista responsável pela conceção do Projeto
de Execução do Hospital Central do Alentejo o Consórcio constituído por, Souto Moura Arquitectos
S.A. / Pinearq S.L.U.P. / Grupo JG Ingenieros Consultores de Proyectos S.A. / Manuel Abreu G da
Silva, tendo o mesmo sido desenvolvido até maio de 2019.
Nos termos do Ofício S00698-2018-DSA/DAAMB, remetido pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo à Administração Regional de Saúde do Alentejo em 31 de
agosto de 2018 – “(…), e seguindo a interpretação dada pelo Guia da Comissão Europeia
(Interpretation of definition of certain project categories of annex I e II of de EIA Directive ,revisto
em 2014), considera-se que o hospital e o respetivo parque de estacionamento estão sujeitos
a Avaliação de Impacte Ambiental, ao abrigo da alínea b) do nº 10 do Anexo II do DecretoLei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017,
de 11 de dezembro, o hospital e o respetivo parque de estacionamento estão sujeitos a Avaliação
de Impacte Ambiental, ao abrigo da alínea b) do n.º 10 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013,
de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto- Lei n.º 152- B/2017, de 11 de dezembro”.
O EIA datado de novembro de 2020, empresa Serviços de Utilização Comum dos Hospitais
(SUCH), que no prosseguimento da sua atividade, subcontratou a TRIFÓLIO – ESTUDOS E
PROJECTOS 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
diminuiçao das obrigacoes e garantias constituidas a favor. O EIA é constituído pelas seguintes
peças:
Volume 1 – Resumo Não Técnico;
Volume II – Relatório Síntese;
Volume III – Peças Desenhadas;
Volume IV – Anexos Técnicos.
2.1.2 Metodologia
A metodologia adotada pela Comissão de Avaliação (CA) para apreciação técnica do EIA do projeto
foi a seguinte:


03/02/2021 - Realização de reunião por meios telemáticos, com o proponente e
Consultor do projeto, para apresentação do projeto e do EIA à Comissão de Avaliação;



09/02/2021 - Análise da Conformidade do EIA – solicitação de elementos adicionais (Of.
S00336 -2021-DSA-DAAmb, de 19/02/2021);



05/05/2021- Apresentação à Autoridade de AIA, do Aditamento ao EIA, por parte do
proponente;



25/05/2021 - Deliberação de Conformidade do EIA, com solicitação ao promotor de
esclarecimentos/disponibilização de elementos até 23/06/2021 (Of. S01720-2021DSA/DAAmb de 07/06/2021);
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01-06-2021 a 14-07-2021 - Promoção de Consulta Pública, por um período que
decorreu durante 30 dias úteis. As exposições recebidas durante este período
encontram-se descritas no capítulo 5, do presente parecer;



14/06/2021 - Solicitação de Pareceres Externos (Of. C. S01957-2021-DSA/DAAMB, de
14/06/2021) às seguintes entidades: Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil
(ANEPC), Câmara Municipal de Évora; Redes Energéticas Nacionais, SGPS; Universidade
de Évora; Águas do Vale do Tejo; ANACON – Autoridade Nacional de Comunicações –
Lisboa; ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil; e Bombeiros de Évora; não tendo
sido rececionados os pareceres destas últimas duas entidades. Os pareceres recebidos
encontram-se descritos no capítulo 4 e constam dos respetivos Anexos ao presente
parecer.



22/06/2021 - Visita ao local de Implantação do Projeto - com representantes da CA,
proponente e respetivos consultores da Equipa do EIA;



Análise técnica do EIA, respetivo Aditamento e Elementos Complementares, bem
como consulta dos elementos do Projeto, com o objetivo de avaliar os correspondentes
impactes, e a possibilidade de os mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação
dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades
que constituem a CA. Assim, a APA/ARH Alentejo emitiu parecer sobre os Recursos
Hídricos, a DGPC sobre o Património, a CCDR Alentejo sobre Socioeconomia,
Ordenamento do Território e condicionantes, Uso do Solo, Paisagem, Qualidade do Ar e
Resíduos, a ARSA sobre Saúde Humana e de condições de licenciamento do projeto, a
APA/DCLIMA sobre as Alterações Climáticas.



Realização de reuniões de trabalho, com o objetivo de analisar o Projeto e respetivos
impactes, analisar os contributos sectoriais das entidades representadas na CA, definir os
fatores ambientais relevantes para apoiar a tomada de decisão e acordar as conclusões.



Elaboração do parecer final, tendo em consideração os aspetos atrás referidos.

Documentos analisados no âmbito do procedimento de AIA:






Estudo de Impacte Ambiental (EIA), datado de novembro de 2020;
Aditamentos/Esclarecimentos, datado de abril de 2021;
Elementos Complementares, datados de julho de 2021;
Resultados da Consulta Pública;
Pareceres das entidades externas consultadas, designadamente: Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Câmara Municipal de Évora; Redes Energéticas
Nacionais, SGPS (REN, S.A.); Universidade de Évora; ANACON – Autoridade Nacional de
Comunicações –Lisboa; e Águas do Vale do Tejo (EPAL).

2.1.3. Antecedentes
Conforme mencionado no Volume II – Relatório Síntese, capítulo 1.4, em setembro de 2010, foi
realizado o Estudo de Incidências Ambientais, que acompanhou o Estudo Prévio, cuja execução
foi assegurada pela TRIFÓLIO – Estudos e Projetos Ambientais e Paisagísticos, Lda., adjudicado
pelo Consórcio SOUTO MOURA ARQUITECTOS S.A. / PINEARQ S.L.U.P. / GRUPO JG
INGENIEROS CONSULTORES DE PROYECTOS S.A. / MANUEL ABREU e cujo Proponente
foi à data o Hospital Espirito Santo, E.P.E..
2.2. Aspectos relevantes relativamente às Secções do EIA
2.2.1. Objetivos, justificação e Antecedentes do Projeto
O parque de estacionamento objeto do presente AIA terá uma capacidade total de 1527 lugares,
encontrando-se os restantes previstos, a afetar às áreas reservadas.
E constitui uma infraestrutura indispensável no acesso às urgências, na receção e gestão diária
de utentes, visitas e fornecedores, recolha de resíduos, etc, numa nova unidade hospitalar,
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justificada por os atuais edifícios hospitalares do Hospital do Espírito Santo de Évora terem as
suas capacidades operacionais esgotadas, pretendendo-se 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 (HCA) em Évora, tem como objetivo, 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 nos 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 CME.
O HCA foi concebido como uma estrutura retilínea hierarquizada, permitindo a ligação direta e
flexível entre os diversos departamentos e serviços, e uma sistematização e separação dos
diversos circuitos internos do hospital, (doentes internos, doentes externos, pessoal, limpos e
sujos).
2.2.2. Alternativas do Projeto
Dadas as caracteristicas do Projeto, e a sua compatibilizacao/previsao no PDM de Évora não se
consideraram alternativas viaveis a localização do Projeto.
De acordo com informação expressa no EIA, os fatores relevantes da área selecionada para a
implantação do Projeto, foram os seguintes:







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, otimizaçãoo 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 no terreno natural e todas
as suas componentes (i.e. cabeços, manchas arbóreas, afloramentos rochosos etc.);
integração na envolvente próxima, predominantemente rural.

2.2.3. Descrição do Projeto
O projeto do parque de estacionamento e o projeto associado do HCA insere-se num terreno
(Figura 1) que se localiza a Poente Sul da cidade de Évora, entre a Estrada nacional EN 114 e a
Estrada nacional EN 380, com a interseção com o CM1085 (via nascente), a partir do qual e
através de uma via de desaceleração se estabelecerá via principal de acesso ao Hospital.
A via de acesso à entrada principal do HCA, dará acesso 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. Permitirá ainda, o acesso aos dois grandes polos de estacionamento
público e de pessoal.
O terreno para implantação do parque de estacionamento e HCA, ocupa uma área de
aproximadamente 25 ha, de uma área total de 75 ha (propriedade), sendo a área de implantação
do estacionamento (1,58 ha), e do edifício do hospital (1,9 ha), totalizando com serviços e
equipamentos adjacentes, aproximadamente 17 hectares. apresentando as suas cotas mais
elevadas (263,00), no seu limite norte nascente junto ao local onde será construida uma nova
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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, de acordo com informação constante no EIA,
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.

Figura 1 - Localização da área de intervenção do HCA

O parque de estacionamento ao hospital será construído com uma base construtiva em
paralelipipedos, e o edifício do hospital que este estacionamento irá servir, 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).
A localização do estacionamento e Hospital Central do Alentejo teve em consideração os
seguintes aspetos:
 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.
Parques de estacionamento de ar livre previstos
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.
i.

A nascente (zona onde se vai localizar a via de acesso com as 2 rotundas fora do
espaço Hospitalar)

A nascente do edificio situa-se a Entrada principal, sendo aqui que se encontra o parque de
estacionamento para os funcionários, designado por "parque nascente". Neste parque estão
disponíveis 618 lugares, existindo ainda mais 6 lugares reservados a deficientes.
Na Entrada principal localizam-se ainda 8 lugares de estacionamento reservados para táxis.
ii.

A sul do edifício do HCA
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Onde se localiza a Medicina Física de Reabilitação, e a Hemodialise, existe um parque com 140
lugares de estacionamento, e mais 10 lugares reservados a deficientes.
iii.

A norte do edifício do HCA

A norte do edifício situa -se o parque disponível para os utentes designado por "parque norte",
contemplando 715 lugares, mais 10 lugares reservados a deficientes.
iv.

A poente do edifício do HCA

A poente do edifício situa-se a urgência tendo disponível 6 lugares estacionamento, mais 4
lugares reservados a deficientes e mais 10 lugares reservados a ambulâncias.
Os restantes lugares de estacioneamento estão disponíveis para os serviços de abastecimentos
e casa mortuária, estando estes serviços localizados ao lado do heliporto e onde está disponível
uma entrada secundária.
O Projeto do parque de estacionamento, encontra-se associado aos estudos efetuados para
o HCA, que teve como princípio a localização da Via de distribuição local interior, paralela à via
distribuidora principal de ligação da EN 114 à EN 380 (Figura 1).
De acordo com informação constante no EIA, para o estabelecimento das infra-estruturas
rodoviárias e acessos ao HCA houve correspondência no sentido de compatibilizar a proposta
da CME 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 CME para a referida via.
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.

Figura 2 - Acessibilidades Rodoviárias ao Hospital
Fonte: EIA
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Face ao anteriormente descrito, considera-se que deverá ser apresentada à Autoridade de AIA,
antes da execução das fundações dos parque de estacionamento, uma Planta de Zonamento
pormenorizada para a fase de exploração do Parque de Estacionamento e estacionamentos
exteriores previstos para o HCA em peças desenhadas e escritas dos lugares afetos a cada
tipologia de viaturas (particulares, públicos, fornecedores, etc.), das rotas de circulação com
definição da sinalética a colocar em cumprimento do Plano de Emergência, Plano de Incêndio,
das velocidades máximas de circulação em cada zona, e simbologia/sinalização, para utentes
(visitas hospitalares, consultas, exames, etc.), profissionais de saúde, e de segurança interna
(saídas de emergência para evacuação do espaço hospitalar, circulação de veículos de
transporte de resíduos, ambulâncias, etc.). e outras indicações que forem consideradas como
importantes ao adequado funcionamento deste parque.


Acessos ao Hospital

No interior do recinto hospitalar, as entradas serão efetuadas da seguinte forma:
 Entrada de acesso a Urgência - Via dedicada que acede ao serviço da Urgência, a
norte do edifício Hospitalar. Permite o acesso ao estacionamento junto do Urgência.
 Entrada principal - Via que dará acesso a entrada principal do Hospital, a todo
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, que 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.
Na estruturação da rede viária, e de acordo com informação expressa no EIA, 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.
Importa salientar ainda neste âmbito que, de acordo com informação expressa no EIA,
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.
Acessibilidades/fluxos
No âmbito da avaliação da conformidade do EIA, foram identificadas situações que não
dependem unicamente do promotor do HCA, mas que foram identificadas pela CA, questões
pertinentes que carecem de ser resolvidas num formato que se propõe ser como Grupo de
Trabalho, a funcionar após o procedimento de AIA, e ser criado entre as entidades gestoras com
competência nas respetivas matérias (incluindo redes e outras infraestruturas).
Sobre esta situação no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, considerou a CA que
deveriam ser disponibilizados os seguintes esclarecimentos/elementos adicionais:
10
AIA 471 da CCDR Alentejo
Hospital Central do Alentejo
Parecer da Comissão de Avaliação

a)
b)

Avaliar a carga nas várias infraestruturas, nomeadamente nas vias nacionais, municipais e urbanas
usadas na mobilidade de pessoas (funcionários, doentes e visitantes) e de bens (cargas e descargas).
Aprofundar as matérias relativas a acessibilidades e transportes para além das questões de emissões
poluentes e ruído, uma vez que após a concretização do projeto irão ser gerados fluxos de tráfego acrescidos
(dada a abrangência regional do projeto), que podem contribuir para o congestionamento da rede rodoviária,
havendo também implicações na rede de transportes públicos de passageiros que não foram avaliadas.

c)

Avaliar de forma mais aprofundada os fluxos de veículos de mercadorias substanciais associados à
fase de construção. Tal como se refere na página 493, a propósito da qualidade do ar,: ”(…) 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 sobrantes para depósito (104 357
m3), prevendo-se um aumento, mesmo que temporário, de emissão de poluentes para a atmosfera.

d)

Avaliar os impactes decorrentes do aumento do volume de tráfego nos vários modos de transporte,
com ênfase no modo rodoviário - incluindo os tráfegos de urgência, privado e público (táxis, autocarros) –
expectável, e no modo como se encontra prevista a sua integração na rede de mobilidade prevista,
nomeadamente nas redes viárias existentes.

e)

Analisar em particular as seguintes acessibilidades:

•

a acessibilidade de veículos de emergência (entrada e saídas) de serviço aos doentes nos sentidos sul
(Évora, Beja, Reguengos, Espanha, Litoral), este (Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Litoral, Lisboa, A6), oeste
(Estremoz, Portalegre, Elvas, Espanha) e norte (Coruche, Santarém, A1);
a acessibilidade de veículos particulares (ligado ao seu estacionamento, cargas e descargas de
passageiros);
a acessibilidade de veículos públicos, nomeadamente os táxis e serviços públicos de transportes, nas suas
várias origens - ferrovia (estação Norte e atual estação), estação rodoviária, centro da cidade ou locais de
estacionamento de táxis, ao nível de paragens, circuitos, carreiras espectáveis, etc.;
a acessibilidade e tráfego de cargas e descargas de serviço ao hospital, no que toca a circuitos distintos,
horários, etc;
a acessibilidade de modos suaves.

•
•
•
•

e ainda,
f)
Avaliar a carga nas várias infraestruturas, nomeadamente nas vias nacionais, municipais e urbanas usadas
na mobilidade de pessoas (funcionários, doentes e visitantes) e de bens (cargas e descargas).
Deve ser ponderada a inter-relação entre os vários modos de transporte, devendo esta informação verter os documentos
e os compromissos assumidos pelas várias entidades que integram e se relacionam com os projetos avaliados.
g)

Equacionar a possibilidade de expansão / ampliação do empreendimento hospitalar e respetivo
estacionamento, prevendo um planeamento e validação das áreas de reserva e a sua quantificação.

h)

Verificar/explicitar o enquadramento das áreas de reserva e os seus vários usos programados (ex: uma
área de possível expansão, que pode inicialmente ser uma parte de um lago, que garante uma determinada
reserva de água potável).

Constatou-se ainda, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, que embora à data da
emissão da conformidade, houvesse ainda diversas questões em aberto no cenário de
materialização das acessibilidades, considerou-se que no Aditamento ao EIA deveria constar,
pelo menos, uma estimativa dos fluxos diretamente associados ao funcionamento do
hospital (utentes, funcionários, veículos de emergência, cargas e descargas, manutenção, etc.),
com tradução no tráfego previsível segundo os vários modos de transporte, bem como uma
estimativa do tráfego durante a fase de construção, tendo sido solicitado ao promotor nos
Elementos complementares (Of. S01720-2021-DSA/DAAmb, de 07/06/2021).
Relativamente a esta questão, o promotor clarificou através dos “Elementos Complementares”,
datados de julho de 2021, designadamente, da informação constante no seguinte Quadro 1,
abaixo apresentado.
Quadro 1 - Estimativa dos fluxos diretamente associados ao funcionamento do hospital Central do Alentejo
Fonte: Elementos complementares, datos de julho de 2021
Motivo de Deslocação ao Hospital
Consultas Externas
Internamento
Urgências
Hospital Dia
MCDT
C. Ambulatório

Pessoas
1000
60
210
200
200
60

11
AIA 471 da CCDR Alentejo
Hospital Central do Alentejo
Parecer da Comissão de Avaliação

Total de Doentes
Funcionários + Outsourcing
Visitas
Outros (fornecedores, assistência, formação, etc.)
Total de atividade diária
Evolução da Deslocação (estimada) ao longo do dia útil
08-10 horas
10-16 horas
16-24 horas
24-08 horas
Total
A grande maioria fará deslocação (estimado 90%) através de veículo individual
total

1730
2200
1000
100
5030
Pessoas
2932
1200
808
90
5030
Veic./dia
4527

No que se refere à estimativa de aumento de tráfego durante as várias fases da empreitada, o
promotor do projeto, forneceu informação complementar do promotor, datada de julho de 2021,
e que consta no Quadro 2, abaixo.
Quadro 2 - Estimativa de aumento de tráfego durante as várias fases da empreitada
Fonte: Elementos complementares, datos de julho de 2021

No que se refere à questão abordada anteriormente na alínea c), Avaliar de forma mais
aprofundada os fluxos de veículos de mercadorias substanciais associados à fase de
construção.
De acordo com informação constante no Aditamento, e em conformidade com as informações
fornecidas pela ARSA, é da responsabilidade do empreiteiro geral, após aprovação do estaleiro,
a gestão corrente da obra durante a fase de construção.
Contempla-se que no âmbito da empreitada e do Acompanhamento Ambiental da Empreitada,
seja estabelecido um rigoroso Plano de Acessos Provisórios, incorporando o Plano de Acessos
e Mobilidade à Empreitada para a fase de construção, tendente ao estabelecimento de
procedimentos e de medidas de minimização que promovam a redução dos impactes ambientais
expetáveis associados à emissão de poluentes para a atmosfera e já qualificados e quantificados
no EIA.
A gestão e planeamento do Plano de Acessos Provisórios inclui decisões sobre o fornecimento
de materiais e equipamentos necessários á execução da obra, transportes de materiais a levar
a vazadouro autorizados em função do tipo de materiais, movimentos de terras entre outras
ações ou tarefas geradoras de fluxos de veículos de mercadorias associados à fase de
construção e que serão acauteladas.
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No que se refere à questão abordada na alínea e), Analisar em particular as seguintes
acessibilidades:
•
•
•
•
•

a acessibilidade de veículos de emergência (…)
a acessibilidade de veículos particulares (…)
a acessibilidade de veículos públicos, (…)
a acessibilidade e tráfego de cargas e descargas de serviço ao hospital, no que toca a circuitos
distintos, horários, etc;
a acessibilidade de modos suaves.

No que se refere à questão abordada na alínea f), Avaliar a carga nas várias infraestruturas,
nomeadamente nas vias nacionais, municipais e urbanas usadas na mobilidade de
pessoas (funcionários, doentes e visitantes) e de bens (cargas e descargas), de acordo com
informação expressa no Aditamento, e em conformidade com o Parecer emitido pela CME, em
resposta ao solicitado pela ARSA (registo SAI-ARSA/2021/371, de 04/03/2021), cf. Anexo 3.2
do Aditamento, “o Plano de Urbanização de Évora (PUE) que se encontra devidamente articulado
com o PDME, nomeadamente na integração e articulação da Rede Rodoviária Nacional e
Municipal na escala da cidade, integra na Rede Rodoviária Principal a ligação do Hospital à
cidade e às ligações inter concelhias através de vias de Nível 1 (Figura seguinte),
nomeadamente:






a ligação da EN380, nó de Alcáçovas, ao Parque Industrial de Évora, localizada a sul
da cidade,
a ligação até ao nó de Beja, EN18,
o troço nascente da Grande Circular até ao nó do Redondo, EN254,
a ligação à EN18,

garantindo assim que o atravessamento da cidade pelos setores a norte, este e a sul, seja efetuado por vias que
apresentem o perfil adequado para o efeito”. “Segundo o Regulamento do Plano de Urbanização de Évora as Vias de
Nível 1 são constituídas por duas faixas de rodagem com 6,5 metros, de largura, separador central de 2 metros de largura
e passeios adjacentes às faixas de rodagem com 3 metros de largura.”

Figura 3 - Delimitação da Rede Rodoviária Principal de Nível 1 proposta no PUE a executar de forma a sustentar a
localização do Hospital Regional, Ortofotomapa, s/ escala
“Para além Rede Rodoviária Principal prevista em PUE, que suportará o Hospital, acrescem os seguintes investimentos
necessários na rede viária de ligação à cidade e ligações inter concelhias:
A via de acesso imediato ao Hospital que seguirá o mesmo perfil das Vias de Nível 1 previstas em PUE (identificada
como A na figura seguinte)), desde o nó de Lisboa, EN114, até ao nó de Alcáçovas, EN380,
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• A execução da Variante à EN18 no acesso a Estremoz/Portalegre/Espanha (identificada como B na figura seguinte),
em substituição de troço periurbano da atual EN18, devido ao previsível agravamento da perigosidade rodoviária e
sinistralidade, por motivo da conflitualidade com dezenas de acessos existentes a quintas.”

Figura 4 - Delimitação da Estrutura Viária; Acesso imediato ao Hospital (A), Rede Rodoviária
Principal de Nível 1 proposta em PUE (1, 2, 3 e 4) e variante à EN18 (C), s/ escala
“Conclui-se que a reestruturação da rede de infraestruturas rodoviárias municipais e nacionais que servirá o Hospital
Central de Évora, envolve um significativo investimento numa extensão de cerca:

2,5Km de acesso imediato ao Hospital,

9Km em novas vias com perfil de Via Principal Nível 1,

5Km da Variante à EN18 da responsabilidade do IP.
Considera-se que a não execução das novas rodovias que sustentem o aumento significativo de tráfego de
atravessamento da cidade com destino ao Hospital, constituirá uma sobrecarga insustentável para a rede viária e
mobilidade na cidade.
O Estudo de Tráfego da responsabilidade do promotor da Infraestrutura de Saúde Pública, permitirá ao município
conhecer com maior rigor o impacto que o Hospital terá sobre os sistemas de acessibilidade e mobilidade da cidade, nas
diferentes tipologias, assim com as necessidades de intervenção ao nível do existente e de novas vias a concretizar.”

Síntese da Conceção Estrutural do HCA
O Corpo Central do edifício do Hospital (Imagem 1), tem 28m de largura e desenvolve-se ao
longo de aproximadamente 200m, apresentando 6 pisos elevados, r/chão e dois pisos em cave,
e encontra-se subdividido em 3 blocos estruturalmente independentes.
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Imagem 1 – conceção arquitectónica do edifício e parque de estacionamento

Fonte: EIA

O edifício do HCA, de acordo com informação expressa no EIA, 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), sendo este volume orientado no sentido nascente/poente, com os quartos nas
faces norte/sul, permitindo 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).
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.
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, proporcionarão aos utilizadores um agradável ambiente de trabalho.
O edifício é composto por um conjunto de volumes com características e tipologias distintas,
designadamente, 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.
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.
O parque de estacionamento irá igualmente servir, para além das estruturas dos edifícios atrás
descritos, outras estruturas de menores dimensões, designadamente, o edifício da morgue e
da casa mortuária, em que se insere 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), e as portarias, e o edifício técnico, que será 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 localização do parque de estacionamento bem como os seus critérios construtivos
(circulação, marcação de lugares, acessos) perante o Edificio do hospital e as estruturas
associadas acima referidas visam permitir uma gestão eficiente e eficaz de estacionamento de
viaturas e sua circulação devido à elevada afluência de utentes, visitas, fornecedores e outros
utilizadores de associados à manutenção e gestão hospitalar, bem como para os profissionais
que poderão ficar temporariamente alojados nas instalações do edifício, o projeto de parque de
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estacionamento pretende desta forma integrar as necessidades de acesso e estacionamento
associados às diversas valências enumeradas.
Paralelamente ao desenvolvimento do edifício técnico, 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 projeto de estacionamento em avaliação vai servir o edifício principal do Hospital que 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 - Corpo Central que 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 - 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 - Corpo Central que integra a unidade de cuidados coronários, hemodinâmica, serviços de
anesteseologia, sala multicultor e parte da gestão e o auditório. Nos corpos a Sul incluem-se a
gestão e administração gabinetes médicos, hospital de dia de psiquiatria, formação. Dos corpos a
Norte fazem parte, bloco operatório e obstétrico, unidades de cuidados intermédios e unidade de
cuidados intensivos;
Piso 2 - abrangendo apenas o Corpo Central, destina-se essencialmente à instalação da
subestação técnica do hospital;
Piso 3 - integra essencialmente 2 unidades de internamento convencionais, uma de paliativas e a
unidade de internamento da psiquiatria;
Piso 4 - integra essencialmente 3 unidades de internamento convencionais;
Piso 5 - integra 3 unidades de internamento convencionais.
Piso 6 - integra as unidades de internamento de obstetrícia, neonatologia e de pediatria.

Está ainda previsto, em conformidade com as informações fornecidas pela ARSA, em
Aditamento, datado de abril de 2021, face a libertação dos equipamentos hospitalares dentro da
Cidade de Évora, foi definido um conjunto soluções para utilização dos edifícios












Alojamento para profissionais de saúde que são contratados para exercer funções no HCA;
Alojamento para estudantes em estágio ou internato no HCA;
Unidade de gestão e operacionalização dos rastreios oncológicos, retinopatia diabética e rastreio
visual e infantil;
Laboratório de Saúde Pública com expansão do mesmo para dar suporte em temos de análises
clínicas ao ACES Alentejo Central;
Centro de telemedicina;
Centro de fisioterapia e reabilitação cardíaca;
Clínica de alta resolução para realização dos seguintes exames complementares de diagnóstico:
 Rx convencional;
 TAC;
 Ecografia;
 Endoscopia;
Rastreio\Exame complementar de diagnóstico na área da Cardiopneumologia:
 Holter;
 MAPA;
 Prova de esforço;
 Espirometrias;
Centro de conferências e formação.
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Saúde Pública do ACES Alentejo Central.
Escola de Saúde Superior de Saúde da Universidade de Évora.

Esta operacionalização, ainda de acordo com informação constante no Aditamento, contribuirá
para uma melhoria significativa dos cuidados prestados, diminuindo os tempos de
resposta e aumentando a qualidade e eficiência dos serviços de saúde, principalmente,
facilitando o acesso dos cidadãos em termos de diagnóstico.
Por outro lado, promoverá o apoio aos profissionais, possibilitando apoio complementar
na sua estadia temporária, podendo contribuir para a sua fixação.
Instalações e Equipamentos Mecânicos
O projeto do parque de estacionamento vai beneficiar no que respeita a instalações e
equipamentos mecânicos dos que se encontram afetos ao Hospital, assim no que diz respeito à
especialidade de Instalações e Equipamentos Mecânicos (ME), no seu sub-capítulo da
especialidade ME/AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado, foi apresentada a
descrição geral das soluções adoptadas e a justificação dos critérios de dimensionamento e
verificação de segurança considerados, sendo apresentadas nas peças desenhadas, plantas e
cortes. A definição das várias soluções teve como suporte a garantia das seguintes premissas:







segurança;
funcionalidade;
durabilidade;
sustentabilidade;
minimização de custos de construção e manutenção;
utilização preferencial de processos construtivos correntes e de elevada rapidez de
execução.

As várias sub-especialidades consideradas no âmbito do projeto do HCA, e nas quais se
subdividem as peças escritas e peças desenhadas que constituem o projecto da especialidade
de Instalações e Equipamentos Mecânicos (ME) na sua globalidade, são as seguintes:














ME/CT – Centrais Térmicas e Zonas Técnicas;
ME/AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado;
ME/AL – Serviço de Alimentação;
ME/LA – Serviço de Lavandaria e Tratamento de Roupa;
ME/GM – Gases Medicinais e Aspiração;
ME/GA – Gás Combustível;
ME/AC – Ar Comprimido Industrial;
ME/LE – Lavagem e Esterilização;
ME/IF – Instalações Frigoríficas;
ME/OF – Oficinas;
ME/SGR – Serviço de Gestão de Resíduos;
ME/JA – Armazém de jardinagem;
ME/RDF – Rede de Distribuição de outros Fluidos.

O projecto de instalações e equipamentos mecânicos é desenvolvido em integral cumprimento
da legislação e regulamentação portuguesa em vigor e tomou, ainda, em consideração as
normas e especificações e recomendações do Dono de Obra.
Instalações e Equipamentos de Águas e Esgotos
De acordo com informação expressa no EIA, e no que se refere ao Abastecimento de Água e
Extinção de Incêndio, o do parque de estacionamento será o mesmo do previsto para o
Hospital, assim, de acordo com a respetiva Memória Descritiva (MD), encontram-se definidos
todos os circuitos de todos os pisos, que permitirão abastecer cada espaço especifico em função
da sua necessidade concreta.
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Todos os espaços com necessidades especiais encontram-se identificados e com abastecimento
acautelado pelos respectivos sistemas de tratamento, e todos os circuitos foram calculados,
estando nesta fase definidos os valores que permitirão seleccionar e instalar os equipamentos
pensados para cada espaço. No que respeita ao parque de estacionamento e atendendo a que
nada é referido sobre uma situação de incêndio, tal como referido no presente parecer no
item “Riscos”, deverá ser apresentado um Plano de Contingência e um Plano de
Emergência Interno, aprovado pela ANEPC, que contemple a realização de um simulacro
de evacuação hospitalar, todos os anos durante o mês anterior ao início do período crítico
(incêndios), e/ou de outros, em função do estabelecido nos respetivos planos,
relativamente aos diferentes riscos associados (atividade sísmica, etc.), incluindo as
áreas de estacionamento.
Comparativamente com a fase anterior de projecto, foram desenvolvidos os seguintes grandes
grupos:





Seleção de todos os equipamentos e acessórios que constituem as redes de
abastecimento;
pormenorização das zonas tipo de utilização, através de esquemas isométricos, e ainda,
as áreas técnicas dos reservatórios de abastecimento e rega;
todos os traçados encontram-se cotados e dimensionados correctamente;
verificação de todas redes e compatibilização com as restantes especialidades.

De acordo com informação constante na MD, o acordado com o Dono de Obra no fecho da fase
anterior, todos os sistemas específicos de tratamento de água (potável ou residual) não
farão parte da presente empreitada, não estando por isso detalhados no presente projecto. A
saber:





Sistemas de tratamento de água para serviço de Hemodiálise;
Sistemas de tratamento de água desmineralizada para alimentação a equipamentos de AVAC;
Sistemas de tratamento e equipamentos do serviço de Hidroterapia;
Sistemas de tratamento e equipamentos (tanques de decaimento) para tratamentos de esgotos
radioactivos (provenientes dos Serviços de Medicina Nuclear e Radioterapia).

Projetos Associados ou Complementares
Relativamente às questões no âmbito das acessibilidades e transportes, recorda-se que de
acordo com informação expressa no EIA (pág. 115) consta a seguinte indicação:
Como projetos associados ou complementares, de acordo com informação expressa no EIA, estão
previstos 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.

Terraplenagens
Decapagem
As condições litológicas e hidrodinâmicas que predominam na área investigada permitiram o
estabelecimento de horizonte de solo orgânico com espessura variavel, mais comummente
compreendida entre 0.3 e 0.8 m, pontualmente ausente nas zonas localizadas de afloramento
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rochoso. Tratam-se de solos areno-siltosos e areno-siltoargilosos de tonalidade acastanhada
escura, com componente pedregosa dispersa.
Nestas condições e para efeitos de medição deverá 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 a sua posterior reutilização no revestimento de taludes definitivos ou de
zonas ajardinadas
Escavações
Os critérios envolvidos na caracterização dos terrenos a escavar, visando em última análise a
definição da metodologia de desmonte a implementar, de acordo com informação expressa no
EIA, 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, de acordo com informação expressa no EIA, obtiveram-se
com inusitada frequência valores de Vp < 1500 ms-1, que traduzem zonas decompostas a muito
alteradas do macico granodioritico, 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 intermédias, 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.
Consta no EIA, que superficialmente, numa profundidade variável até cerca de 4,0 m, onde o
maciço se encontra mais decomposto, seja possível realizar o desmonte 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. Segundo o EIA, deverá
estar sempre presente a necessidade de recorrer a explosivos, quando a rocha se encontre mais
sã.
Taludes
Tendo em atenção a implantação do HCA, e a informação expressa no EIA, 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 de niveis freáticos existentes, de acordo com os
resultados das prospeções mecânicas e geofísicas realizadas no terreno.
Pese embora o pressuposto atras definido, de acordo com informação expressa no EIA,
considera-se adequada a uniformização dos pendentes em 1:1 (V:H), ate as alturas máximas
esperadas para a escavação, em cada configuração de talude admitida, devendo assim a
execução de escavações e aterros 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.
Do ponto de vista funcional, prevê-se que seja 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.
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Após preparação da superfície, por decapagem dos solos orgânicos vegetais que existem no
local a afetar à áreado projeto do HCA, terá lugar a escavação geral para implantação dos
edifícios.
Tendo em atenção esta implantação no lote, prevê-se, de acordo com informação expressa no
EIA, que a escavação para materialização das caves do edifício será efetuada
generalizadamente por recurso a taludes provisórios de escavação, prevendo-se que 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, prevê-se que 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, e de acordo com informação expressa no EIA, 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).
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
De acordo com informação expressa no EIA, prevê-se que os trabalhos de escavação devam
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.
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.
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
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explosivos a usar, método e sequência de desmonte, controlo de vibrações, monitorização e
normas de segurança a adota
Abastecimento de Água
O abastecimento de água será o mesmo do hospital e 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;
 As áreas técnicas das Instalações e Equipamentos Mecânicos.
Prevê-se 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 solares, 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.
Serão alimentados com água quente sanitária:
 Instalações sanitárias (lavatórios dos quartos de internamento, lava-mãos da antecâmara dos quartos de isolamento, chuveiros);
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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, e os sistemas foram dimensionados
para a utilização máxima do Hospital, equivalente a 500 camas.
O consumo, de acordo com informação expressa no EIA, foi calculado aplicando os valores de
consumos unitários previstos para este tipo de edifício, designadamente:











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.

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).
Extinção de Incêndio
O complexo hospitalar, de acordo com informação expressa na Memória Descritiva “Instalações
e Equipamentos de Águas e Esgotos, datada de maio de 2019, 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-incêndio do tipo carretel e do tipo teatro, apoiadas numa 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.


Redes Interiores

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 no
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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.

 Rede exterior
Prevê-se 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, e que serão
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.
Rede de Extinção ao Heliporto
Prevê-se que a plataforma do Heliporto seja equipada com sistema de protecção 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
directo para o exterior do edifício através da rampa de acesso existente.
Este sistema consiste na instalação ao nível da plataforma de dois monitores automáticos hidroactuados com agulhetas do tipo “master streamers” cujo débito da mistura de água / espuma
será de 2500 a 3000 l/min. Estes monitores serão alimentados com água pressurizada a partir
do grupo de incêndio do complexo hospitalar localizado no piso -2. O consumo de água do
sistema do Heliporto, não é cumulativo com o sistema de extinção do edifício hospitalar, para
além de não exceder, pelo cálculo, 60m3.
Face ao anteriormente exposto, e tendo em consideração que na Memória Descritiva
“Instalações e Equipamentos de Águas e Esgotos, datada de maio de 2019, consta que, o
dimensionamento da instalação de combate a incêndios terá em consideração as disposições
regulamentares em vigor, considera-se que não foi apresentado no EIA, de forma detalhada, o
sistema preconizado para extinção de incêndio para o exterior do HCA, e para o parque de
estacionamento, devendo o mesmo ser apresentado durante a execução da obra.
3. Análise Específica dos Fatores Ambientais
3.1 Situação de Referência
Consideraram-se fundamentais para análise da Situação de Referência do Projeto, atendendo à
tipologia de projeto os seguintes fatores ambientais:
Clima e Alterações Climáticas (AC)
No Relatório Síntese (RS) do EIA, foi feita referência ao Programa Nacional para as Alterações
Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030), que é contemplado na Política Climática Nacional
aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 56/2015, de 30 de julho.
Informa-se que o fator ambiental alterações climáticas inclui as vertentes de mitigação das
alterações climáticas e de adaptação às alterações climáticas.
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Na vertente mitigação, a caracterização da situação de referência tem por base os seguintes
instrumentos estratégicos:
a. O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) aprovado pela RCM n.º
107/2019, de 1 de julho; que explora a viabilidade de trajetórias que conduzem à
neutralidade carbónica, identifica os principais vetores de descarbonização e estima o
potencial de redução dos vários setores da economia nacional, como sejam a energia e
indústria, a mobilidade e os transportes, a agricultura, florestas e outros usos de solo, e os
resíduos e águas residuais;
b. O Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030), aprovado pela RCM n.º 53/2020,
de 10 de julho; que estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões de gases com
efeito de estufa (GEE) entre 45% e 55% (face a 2005), uma meta de 47% de energia
proveniente de fontes renováveis e uma redução no consumo de energia primária de 35%,
assinalando a aposta do país na descarbonização do setor energético, com vista à
neutralidade carbónica em 2050. As linhas de atuação identificadas no PNEC 2030 como
forma de redução de emissões de GEE devem ser consideradas o referencial para efeitos
de implementação de eventuais medidas de minimização dos impactos a ter em conta em
função da tipologia do projeto;
Na vertente adaptação, a caracterização da situação de referência tem por base os seguintes
instrumentos estratégicos:
c.

A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) aprovada
pela RCM n.º 56/2015, de 30 de julho, que constitui o instrumento central da política de
adaptação em alterações climáticas;

d. O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela
RCM n.º 130/2019 de 2 de agosto, que complementa e sistematiza os trabalhos realizados
no contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de implementar
medidas de adaptação. O P-3AC abrange diversas medidas integradas em nove linhas de
ação, como a prevenção de incêndios rurais, implementação de técnicas de conservação e
melhoria da fertilidade dos solos, implementação de boas práticas de gestão de água na
agricultura, indústria e no setor urbano, prevenção das ondas de calor, proteção contra
inundações, entre outras. As medidas de adaptação identificadas no P-3AC, como forma de
minimizar os impactes das alterações climáticas sobre o projeto, devem ser consideradas
como referencial a adotar para efeitos de implementação de eventuais medidas de
minimização dos impactes, a ter em conta em função da tipologia do projeto.
O EIA carecia da apresentação das estimativas de emissões de GEE emitidas durante a fase de
de construção e eventuais medidas de minimização para além das apresentadas no EIA,
devendo ser tidos em conta todos os fatores que concorrem para o balanço das emissões de
GEE, quer na vertente emissora de carbono quer na vertente de sumidouro, se aplicável.
Tambem estava em falta informação relativa aos gases fluorados com efeito de estufa a utilizar
nos equipamentos de climatização e nos equipamentos elétricos a utilizar nos painéis solares,
nomeadamente o gás SF6.
Nesse âmbito, foi solicitada a seguinte informação adicional no âmbito da avaliação da
conformidade do EIA:


Apresentar as estimativas de emissões de GEE emitidas durante a fase de construção;



Apresentar a quantificação das emissões estimadas provenientes dos equipamentos de
refrigeração e ar condicionado que contenham, ou cujo funcionamento dependa de gases
fluorados com efeito de estufa (HFCs, PFCs e SF6) a colocar nas instalações do
empreendimento;



Explicitar qual o tipo de fluido que vai ser utilizado, nomeadamente, se vão ser utilizados
fluídos de refrigeração alternativos (e.g. refrigerantes naturais) ou se preveem apenas
soluções com gases fluorados.
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Como referenciado no relatório síntese (RS) do EIA, e corretamente, “para fazer face ao
problema das alterações climáticas existem essencialmente, duas linhas de atuação – Mitigação
e Adaptação”.
Quanto à vertente mitigação às AC é de referir o seguinte:
A avaliação dos impactes decorrentes de um projeto sujeito a AIA, tal como o HCA, prende-se
com a necessidade de calcular as emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas
diversas fases do projeto (construção, exploração e desativação) e que as mesmas sejam
analisadas numa perspetiva de mitigação às AC. Adicionalmente devem ser tidos em conta todos
os fatores que concorrem para o balanço das emissões de GEE, quer na vertente emissora de
carbono quer na vertente de sumidouro, se aplicável.
A este respeito, o EIA identificou o aumento das emissões de GEE como um dos impactes
negativos decorrentes da fase de construção do projeto, que estão associadas à circulação
de veículos ligeiros e pesados e maquinaria afetos à obra e à diminuição do sequestro de
carbono com a destruição do coberto vegetal. Na fase de exploração os impactes estão
relacionados com as emissões de GEE associadas à circulação de veículos (60 297 t
CO2eq/ano) e ao consumo de energia elétrica necessária ao funcionamento geral do hospital (1
472 t CO2/ano), à construção dos edifícios (6 200 t CO2) e à emissão de gases fluorados com
efeito de estufa (GFEE) pela utilização dos equipamentos de refrigeração e ar condicionado.
As estimativas das emissões de GEE associadas ao consumo de combustível, resultantes
do tráfego induzido pelos utentes e pessoal afeto ao hospital na fase de exploração, tiveram
como base o estudo de Tráfego Médio Horário (quadro 4.68 do RS), considerando um Tráfego
Médio Horário Anual (TMHA) de 1408 veículos.
A metodologia escolhida para a quantificação das estimativas de emissões emitidas durante o
ciclo de vida dos diversos tipos de edifícios foi definida por Seo e Hwang (2001), considerando a
área de construção de cerca de 100 000m2, e o fator de emissão entre 381,1 a 620kg de CO2
por cada 10m2.
Quanto aos equipamentos de climatização, não havendo ainda informação sobre quais os
equipamentos a adotar, deve acautelar-se a seleção preferencial de equipamentos que utilizem
gases fluorados com menor potencial de aquecimento global ou mesmo equipamentos que
utilizem fluidos naturais. O EIA mostrou preocupação na escolha dos equipamentos e acrescenta
que irá ser tido em conta o equilíbrio entre a preservação do ambiente e a garantia da eficácia
das diversas unidades.
O proponente considera que os impactes esperados são negativos, mas pouco significativos,
uma vez que o projeto já contempla a adoção de medidas de minimização desses impactes.
Assim, verifica-se que as medidas propostas no EIA vão permitir minimizar alguns desses
impactes, o que se considera fundamental, tais como:
a. Opção por de técnicas, materiais e processos de construção mais eficientes para a
redução do consumo de recursos não renováveis;
b. Aplicação de soluções técnicas ao nível energético no isolamento térmico dos edifícios;
c.

Implementação das medidas que assegurem maior eficiência energética para um menor
consumo de energia;

d. Recurso a 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. Aquecimento de águas quentes com base em energia solar em associação com a
recuperação de calor associada aos Schiller, sendo a energia auxiliar disponibilizada de
modo centralizado através de caldeira;
f.

Iluminação interior e exterior com tecnologia exclusivamente LED;
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g. Sempre que haja entrada de iluminação natural, a iluminação artificial será controlada
por sensor de luminosidade e presença. Nos restantes locais de passagem serão
empregues sensores de presença, em simultâneo com o controlo pela GTC;
h. Criação de um conjunto de pátios que garantem iluminação natural para os pisos
enterrados;
i.

Também está a ser equacionada a expansão da instalação de painéis solares
aproveitando o parque de estacionamento para criação de ensombramento para os
veículos e produção de mais uma fonte de energia renovável.

Considera-se que a presença de postos de carregamento para veículos elétricos, a
utilização de veículos de apoio ao empreendimento de zero ou baixas emissões, entre
outras, são medidas que se consideram relevantes implementar para minimização das referidas
emissões.
Apesar da perda de sequestro de CO2 com a destruição do coberto vegetal é de salientar que a
implementação do Projeto de Integração Paisagística terá um impacte positivo na vertente de
sumidouro de carbono pela conservação da maioria do subcoberto vegetal, bem como a
instalação e reforço de vegetação autóctone.
Considera-se muito positivo a reabilitação e adaptação de edifícios já existentes para outras
atividades, como será o caso dos edifícios do antigo complexo hospitalar, com a reutilização de
elementos de betão e a utilização de técnicas e planos para a redução, reutilização e reciclagem
de materiais. Ainda a este respeito, considera-se pertinente aludir que na fase de desativação os
materiais a remover deverão ser transportados e encaminhados para operadores de gestão de
resíduos devidamente licenciados para que os resíduos sejam integrados em processos
adequados de reciclagem dado que a transformação de resíduos em novos recursos, em linha
com um modelo de economia circular, contribui para a redução das emissões de GEE.
Quanto à vertente adaptação é de referir o seguinte:
No essencial, a vertente adaptação às AC incide na identificação das vulnerabilidades do projeto
às alterações climáticas, na fase de exploração, tendo em conta, em particular, os cenários
climáticos disponíveis para Portugal e eventuais medidas de minimização. Aspetos importantes
a considerar englobam a possibilidade de aumento da frequência e intensidade dos fenómenos
extremos. Assim, o estudo deve abordar a avaliação destes fenómenos tendo em consideração
não apenas os registos históricos mas também o clima futuro para a identificação das
vulnerabilidades do projeto.
A este respeito, verifica-se que a caracterização do clima da região onde se insere o projeto teve
por base os dados da estação climatológica de Évora para o período 1971-2000 disponibilizados
no Portal do Clima, em http://portaldoclima.pt.
Para além dos registos históricos o EIA apresentou as principais alterações climáticas projetadas
para o final do século. Assim, estando-se perante um projeto de infraestruturas públicas de vida
útil muito longa, e de custos avultados, e tendo em conta a tipologia do projeto e do mesmo
envolver a presença de muitas pessoas e a localização onde o projeto está inserido (uma das
regiões potencialmente mais afetadas pelas alterações climáticas, vulnerável ao aumento da
temperatura e à redução da precipitação, perspetivando-se o aumento da frequência e
intensidade das secas), como forma de reduzir alguns riscos associados a estes fenómenos,
foram indicadas no EIA, estratégias e medidas para minimizar os riscos expetáveis,
nomeadamente:
a. Orientação solar da implantação do edifício hospitalar para melhoria do conforto térmico
interno e a criação de pátios ajardinados que asseguram a ventilação natural em grande
parte do complexo;
b. Implementação de medidas que assegurem maior eficiência hídrica para um menor
consumo de água;
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c.

Adoção de medidas de drenagem de águas pluviais para diminuir a probabilidade dos
fenómenos de cheias associadas à impermeabilização dos terrenos;
d. Concretização do Plano de Integração Paisagística como medida de redução da ação
erosiva do vento e das chuvas no solo a descoberto com a utilização de espécies
autóctones e bem adaptadas às condições climáticas da região;
e. Adoção de medidas de proteção do solo, principalmente os taludes de aterro e de
escavação, da erosão hídrica e eólica através da sua estabilização biológica, pela
fixação de vegetação;
f. Manter e gerir adequadamente as faixas de gestão de combustíveis de acordo com a
legislação em vigor e o estipulado no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios (PMDFCI) de Évora.
De acordo com o EIA (dados fornecidos pelo projeto de arquitetura paisagística), o consumo
diário de água para rega é de 350 m3/dia. Para o abastecimento da rede de rega vai ser
desenvolvido um reservatório com capacidade total de 500 m3, sendo o seu enchimento por
intermédio da rede de aproveitamento de águas pluviais, nomeadamente da drenagem das
coberturas e pátios interiores, pavimentos de estacionamento e rampas de acesso.
Em suma, e no que se refere aos impactes expetáveis no fator ambiental AC, é de referir que o
projeto do HCA irá contribuir para o aumento das emissões de GEE nas fases de
construção e de exploração e à perda de sumidouro de carbono devido à desmatação e à
limpeza do terreno.
A introdução de medidas de minimização de emissões, nomeadamente através da
implementação de soluções de eficiência energética para a redução do consumo de energia com
origem na rede elétrica nacional, e medidas de reforço de sumidouro, é um aspeto relevante para
que seja assegurada uma trajetória sustentável em termos de emissões de GEE.
Tendo em consideração os efeitos das alterações climáticas no longo prazo, como o aumento
das temperaturas médias anuais, em especial das máximas e a diminuição da precipitação média
anual, o EIA apresentou os principais riscos identificados para a zona em estudo, tais como, a
menor disponibilidade hídrica, o aumento da frequência e intensidade das secas e ondas de
calor.
Como forma de reduzir alguns riscos associados a estes fenómenos, o proponente indicou
estratégias e medidas que devidamente aplicadas e acauteladas minimizam estes riscos.
Considera-se que os principais pontos relativos aos impactes do projeto nas AC e no âmbito da
adaptação às AC foram adequadamente abordados no EIA, devendo proceder-se à
implementação das medidas identificadas no presente parecer.
Geomorfologia/Geologia e Geotécnia
A caracterização da situação de referência em termos geológicos, geomorfológicos e de
sismicidade, foi efetuada corretamente tendo por base a carta geológica de Portugal à escala
1:50.000; n.º 40-A (Évora) à Escala 1:500.00 e da respetiva noticia explicativa, da Carta
Geologica de Portugal Continental, folha sul, a escala 1:500.000, da Carta Militar no 460, da
Carta Neotectónica de Portugal Continental a escala 1/1.000.000, e de publiçações da
especialidade, para alem da observação local, da prospção geológica e geotécnica realizada em
fases anteriores de projeto.
No que se refere ao enquadramento geológico e geotécnico, o local de implantação do projeto
situa-se no domínio do designado Maciço de Évora, constituido por rochas eruptivas de idade
hercínica e onde, localmente, se estabelecem rochas de constituição granodiorítica e
quarztodiorítica, por vezes de textura gnaissoide, 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
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possivel identificar granodioritos de grão fino e médio, granodioritos de grão médio a grosseiro e
quartzodioritos e, pontualmente, gnaisses granitoides, 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 a 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 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.
No referente à litoestratigrafia, e acordo com a folha no 40-A (Évora) da Carta Geologica de
Portugal a escala 1:50.000, com base no reconhecimento geológico de superficie 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 - no caso da área de estudo, as aluviões ocorrem no troço do rio Xarrama;
Gnaisses granitoide e migmatitos (gz) - estes litótipos estão distribuídos paralelamente a
orientação tectónica regional;
Quarzodioritos e granodioritos de grão médio não porfiroide (Dgm)- as rochas que constituem
estes maciços são, predominantemente, granodioríticas, estando intimamente associadas a
quartzodioritos e tonalitos. Foram reconhecidos tambem leucotonalitos com oligoclase e biotite e
monzogranitos. Estas litologias sao as segundas mais abundantes no terreno em causa, sendo
que afloram nas zonas E e NW. Esta unidade e a mais representativa no local de implantação do
projeto;
Gabros e Dioritos – na área a afetar ao HCA, 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.

No referente à geomorfologia, a área de estudo, verifica-se a ocorrência de zonas
correspondentes a manchas de granodioritos e quartzodioritos gnáissicos, nas quais a superficie
se encontra muito bem conservada, ainda que em niveis mais baixos do que nas zonas de rochas
mais duras, constituídas por gnaisses e migmatitos.
A área em estudo localiza-se na proximidade 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 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 HCA, é possivel observar que existem duas linhas de água, uma
permanente e resultante de descarga da charca na envolvente, e uma outra, de carácter
torrencial, afluente da Ribeira dos Salgados, que por sua vez é afluente da Ribeira de Alcaçovas.
Solos e Uso do Solo
Solos
A caracterização dos solos constante no EIA, foi efetuada com base na Carta de Solos n.º 460,
à escala 1:25 000 e na Carta de Capacidade de Uso dos Solos n.º 460, à escala 1:25 000.
A área de implantação do projeto do HCA abrange as unidades pedológicas indicadas no Quadro
3.
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Quadro 3 - Identificação e quantificação dos solos presentes na área de implantação do projeto
Fonte: EIA

Em termos de afetação dos solos, verifica-se que na área de intervenção (16,7 ha) do
projeto do parque de estacionamento e do edifício do Hospital predominam as seguintes
tipologias de solos:





(SbI(h)) Solos incipientes – solos de baixas (coluviossolos), não calcários, de textura
ligeira, em fase mal drenada, em cerca de 7,6 ha, correspondendo a cerca de 5,5 ha de
área impermeabilizada;
(Pg+Arg) Solos litólicos, não húmicos, pouco insaturados, normais de granitos, com
afloramentos rochoso de granitos ou quartzodioritos, em cerca de 6,17 ha,
correspondendo a cerca de 4,8 ha de área impermeabilizada;
(pg) Solos litólicos, não húmicos, pouco insaturados, normais de granitos, em cerca de
2,4 ha, correspondendo a cerca de 1,7 ha de área impermeabilizada;
e com menor expressão,
(Pg(d)+Arg) Solos litólicos, não húmicos, pouco insaturados, normais de granitos, em
fase delgada, com afloramento rochoso de granitos ou quartzodioritos em cerca de 0,54
ha, correspondendo a cerca de 0,35 ha de área impermeabilizada.

Capacidade de uso do solo
A capacidade de uso dos solos corresponde ao potencial natural que os solos apresentam face
às possíveis utilizações humanas, tendo por base de comparação a agricultura, encontrando-se,
desta forma, bastante dependente das características dos horizontes superficiais do solo.
Quadro 4 - Identificação da Capacidade de Uso dos Solos (Classe e Subclasses)
Fonte: EIA
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De acordo com a Carta complementar n.º 460 - escala 1/25 000, na área de interveção a afetar
ao projeto é predominam as seguintes Classes de capacidade de uso do solo:






Classe “C”, e de subclasse “h”, em cerca de 7,6 ha, cerca de 45,5% da área total de
intervenção do projeto, sendo que a área a impermeabilizar afeta cerca de 5,5 ha desta
classe, e que se caracteriza em termos de aptidão agrícola, por solos com aptidão
condicionada, com limitações acentuadas, riscos de erosão no máximo elevados e
suscetível de utilização agrícola pouco intensiva. Relativamente à subclasse apresenta
limitações resultantes de um excesso de água;
Classe C+D, e de subclasse “e+s”, em cerca de 6,2 ha, cerca de 36,9% da área total
de intervenção do projeto, sendo que a área a impermeabilizar afeta cerca de 4,8
ha desta classe, sendo que a Classe C, se caracteriza em termos de aptidão agrícola,
por solos com aptidão condicionada, com limitações acentuadas, riscos de erosão no
máximo elevados e suscetível de utilização agrícola pouco intensiva, e a Classe D,
solos com pouca aptidão agrícola, por apresentar limitações severas, riscos de
erosão no máximo elevados a muito elevado, e não suscetível de utilização agrícola,
salvo casos muito especiais. Relativamente à subclasse apresenta limitações do solo na
zona radicular e resultantes de erosão e de escoamento superficial;
e com menor expressão,
Classe “C” e de subclasse “e+s”, em cerca de 2,4 ha, cerca de 14,3% da área total
de intervenção do projeto, sendo que a área a impermeabilizar afeta cerca de 1,7
ha desta classe, e que se caracteriza em termos de aptidão agrícola, por solos com
aptidão condicionada, com limitações acentuadas, riscos de erosão no máximo elevados
e suscetível de utilização agrícola pouco intensiva. Relativamente à subclasse,
apresenta limitações do solo na zona radicular e resultantes de erosão e de escoamento
superficial.

Em suma, pela análise do quadro anteriormente apresentado, verifica-se a ausência de afetação
de solos com aptidão agrícola, designadamente, solos das classes A e B.
Uso do solo
A implantação do projeto do HCA,
Na área de implantação do Projeto foram definidas as seguintes áreas designadas como:
 Áreas Agrícolas – Culturas temporárias de sequeiro e regadio (envolvente à área de
implantação);
 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.
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.
Recursos Hídricos
A implantação do projeto 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.
O local a afetar às instalações do parque de estacionamento e do HCA, caracteriza-se por ter:


uma precipitação média anual de 609,4 mm / ano, e uma temperatura média anual a
variar entre 11°C e os 20,7 °C;
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uma vulnerabilidade à poluição baixa a variável (V6) utilizando o método EPPNA.

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.
A extensão a desviar corresponde a aproximadamente 200 m 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.
O desvio de uma linha de água encontra-se abrangido pelo modelo atual de gestão integrada de
recursos hídricos, devendo obrigatoriamente seguir os princípios de reabilitação fluvial,
procurando a criação de um sistema em bom estado ecológico
O HCA insere-se na bacia hidrográfica do Sado e Mira (RH6), mais concretamente na sub-bacia
Alcáçovas.
A caracterização da área contribuinte para o escoamento das águas pluviais é composta por
duas bacias de drenagem, designadas por A1 e A2; a A1 corresponde à linha de água localizada
a sul do hospital e a A2 corresponde à linha de água localizada a oeste do hospital, que tem que
ser desviada.
As linhas de água referidas, com caráter torrencial, confluem para a “Ribeira dos Salgados”,
orientada NE-SW e que escoa para SW, que por sua vez é afluente da ribeira de Alcáçovas.
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.
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.
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.
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As sondagens realizadas vieram 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.
O projeto não prevê a descarga de águas residuais nas linhas de água presentes, devendo ser
integradas numa rede de drenagem pública a construir.
O abastecimento de água ao hospital será proveniente de rede pública a construir.
Qualidade do Ar
A caracterização da Qualidade do Ar foi realizada com recurso aos dados da Estação de
Monitorização da Qualidade do Ar mais próxima do local de intervenção - estação de “Terena”, a
aproximadamente, 50 km NE da área de implantação do projeto, próximo de AlandroalEsta
estação monitoriza os poluentes: SO2, PM2.5, PM10, O3 e NO2 e verifica-se nos anos 2019, 2018
que todos os poluentes, com dados validados/disponíveis, cumprem a legislação em vigor,
nomeadamente o Decreto-Lei n.º 102/2010, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de
maio.
As principais fontes de poluentes atmosféricos do local em avaliação estão associadas ao setor
do transporte.
Evolução da situação de referência na ausência do projeto
A região em estudo apresenta características rurais, com ocupação humana dispersa, sendo a
principal fonte de poluição atmosférica a circulação rodoviária. Considera-se que na ausência do
Projeto as alterações à situação atual seriam reduzidas a nulas, tendo as características da zona
em estudo.
Ruído
A avaliação dos impactes sonoros decorrentes do projeto deverá acautelar o cumprimento do
critério de incomodidade e do critério de exposição máxima, respetivamente, alínea b) e alínea
a) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo artigo 1.º do
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro.
Breve caracterização do estado atual do ambiente
Para caracterização dos níveis de ruído no exterior junto dos pontos recetores sensíveis mais
próximos da área de implantação do novo Hospital Central do Alentejo, foram realizadas
medições acústicas em 4 locais, cujos resultados e correspondente localização se apresentam
de seguida:
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Quadro 5 - Caracterização do ambiente sonoro atual

Ponto receptor
P1 Qtª Padre Martinho
P2 Qtª da Fonte Santa
P3 Quinta da Silveirinha
P4 Quinta da Latreira

Ld [dB(A)]
45
47
52
43

Le [dB(A)]
41
44
48
41

Ln [dB(A)]
41
41
47
39

Lden [dB(A)]
48
49
54
46

Figura 5 – recetores sensíveis
Fonte: EIA

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 (Qtª da Fonte Santa) e o
ruído característico da natureza (da aerodinâmica vegetal e fonação animal).
Estando a presente operação urbanística sujeita a avaliação de impacte ambiental, está sujeita
ao cumprimento dos valores limite de exposição estabelecidos no artigo 11.º do citado RGR.
Assim e de acordo com o previsto no Regulamento do PDM de Évora (Aviso n.º 2174/2013,
Diário da República n.º 30/2013, Série II de 2013-02-12), nomeadamente no seu artigo 30º a
zona destinada ao Hospital Regional [atual Hospital Central do Alentejo(HCE)], é classificada
como Zona Sensível.
“…Artigo 30.º
Ruído
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). …”

Na planta seguinte, encontra-se identificada a zona destinada ao Hospital Central do Alentejo –
prevista em PDM como Zona Sensível
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Planta 1 – Zona Sensível
Fonte: [http://ssaigt.dgterritorio.gov.pt/i/Planta_de_Ordenamento_15573_4.jpg]

Deverão, assim, ser observados os indicadores de ruído de longa duração Lden≤55 dB (A) e
Ln≤45 dB (A).
Evolução da situação de referência na ausência do projeto
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 vigência de uma política nacional
e europeia direcionada para a proteção das populações, patente no Regulamento Geral do
Ruído, 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.
Paisagem
A caracterização/avaliação da apreciação da Paisagem da zona afeta ao projeto do HCA, teve
por base a publicação “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em
Portugal Continental” (da Universidade de Évora, Departamento de Planeamento Biofísico e
Paisagístico), a partir da qual foi identificada uma Unidade de Paisagem (UP) na Área de Estudo,
104 - “Campos Abertos de Évora”. A área de estudo, por sua vez, insere-se integralmente no
Concelho de Évora, distrito de Évora.
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Nesta UP, 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.
(…)
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 pinheiromanso, 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 área em estudo está incluída na grande bacia hidrográfica do rio Sado.
Identifica-se no terreno a afetar ao projeto do parque de estacionamento e HCA, 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 nordeste/sudoeste), e que 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.
De acordo com informação expressa no EIA, a altimetria da área em estudo varia apenas entre
os 243 e os 265 metros, neste contexto de suave ondulação do relevo nesta paisagem, e 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.
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.
Tendo em conta a descrição global da paisagem desta região, de acordo com informação
expressa no EIA, a área em estudo possui média a elevada qualidade visual, e fragilidade visual
média, o que pressupõe uma capacidade de absorção visual da paisagem também média. Assim,
conclui-se que a sensibilidade visual na área de influência do projeto em análise, pode classificarse de reduzida.
Ordenamento do Território
No que se refere à integração do projeto do Hospital e respetivo parque de estacionamento não
só na região, como na sub-região e na cidade de Évora, nos vários documentos de planeamento
e ordenamento, nas suas várias escalas, de forma a comprovar um planeamento adequado que
justifica e suporta a localização prevista o que comprova a compatibilização dos projetos
avaliados com os modelos de desenvolvimento da cidade de Évora, o promotor através do
Aditamento informou o seguinte:
Esta nova localização do Hospital não se enquadrava nos planos municipais de ordenamento
do território que se encontravam em vigor, que à data previam este equipamento no interior do
perímetro urbano de Évora, com acesso à Circular Ramo Nascente e integrado na estrutura viária
prevista no Plano de Urbanização de Évora, garantindo a boa articulação com a cidade e os
concelhos limítrofes.
Em 2008, a revisão do Plano Diretor Municipal de Évora, publicado através do Regulamento nº
47/2008 de 25 de janeiro, passa a prever a construção do então Hospital Regional de Évora,
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atualmente designado por Hospital Central do Alentejo, a cerca de 1 quilómetro a oeste da cidade,
em área rural acessível através do caminho municipal 1085. A construção deste equipamento, da
responsabilidade da administração central, é considerada, na proposta de PDM, como estruturante
para a cidade e para o concelho.”
Desta forma, é assim evidenciado o planeamento adequado que justifica e suporta a localização prevista e
que comprova a compatibilização dos projetos avaliados com os modelos de desenvolvimento da cidade
de Évora, da sub-região e da região.

Breve enquadramento do projeto e das ações previstas
O Projeto do parque de estacionamento e do Hospital Central do Alentejo no Distrito de Évora,
irá ser construído no Concelho de Évora, União das Freguesias de Malagueira e Horta das
Figueiras.
No Relatório Síntese do EIA, refere-se que “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.”

Uso previsto em IGT – Plano Diretor Municipal de Évora
O EIA refere adequadamente os instrumentos de gestão territorial incidentes na localização em
causa. Relativamente ao Plano Diretor Municipal, o Relatório do EIA indica que a área destinada
ao hospital está prevista neste IGT, pelo que não foram estudadas localizações alternativas.
Com efeito, remete adequadamente para a Planta de Ordenamento, na qual consta para área
em estudo, em “Outros equipamentos”, “Hospital Regional de Évora”, bem como troço de
“Estrada Regional” proposta, indicando também a referência que é efetuada no Regulamento do
PDM.
Enquadramento na estratégia de ordenamento territorial para a região e/ou estratégia
sectorial supramunicipal.
Da análise dos Instrumentos de Ordenamento do Território Existentes, e de acordo com
informação expressa no EIA, 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) ;
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).

No Quadro 6, estão representadas as classes de ordenamento identificadas na área de
implantação do projeto, em conformidade com o PDM de Évora.
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Quadro 6 - Classes de Ordenamento identificadas na área de Estudo (PDME)
Fonte: EIA

Regulamento do PDM de Évora
Subsecção II - Áreas Especiais de Comércio e Equipamentos
Artigo 112.º - Identificação
1.

2.

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.
As áreas especiais incluídas nesta categoria são as seguintes:
a.
b.
c.
d.
e.

Espaços Comerciais de Média e Grande Extensão
Unidades desportivas e turísticas e áreas complementares;
Aeródromo;
Expo-Évora — Parque de Exposições e Actividades Económicas Regionais;
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.

O projeto em avaliação e projetos associados estão contemplados no PDME, sendo, portanto,
compatível com as disposições do referido PDM.
Verifica-se 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 e de ligação ao respetivo parque de estacionamento
em avaliação.
Servidões e Restrições de Utilidade Pública e Áreas Protegidas ou Classificadas
O Relatório do EIA identifica adequadamente as servidões e restrições de utilidade pública que
incidem sobre a área do projeto, nomeadamente Reserva Agrícola Nacional (RAN), domínio
hídrico, troço de “Estradas Regionais Propostas”, “Recursos Agrícolas Florestais” (conforme
Planta de Condicionantes do PDM), áreas da Reserva Ecológica Nacional (tipologia “Curso de
Água e respetivos leitos e margens – Margens dos Curso de Água”.
Indica também que “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 (…), bem como a implantação de uma passagem hidráulica sob a via de
acesso localizada a Sudeste do hospital.
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.”
As alterações em causa implicam a alteração da delimitação da REN relativa ao troço da linha
de água que será deslocado para sul.
O Relatório contém a informação que demonstra ou a compatibilidade do projeto com algumas
das servidões e restrições, ou que foram (ou irão ser) seguidos os procedimentos de
licenciamento/autorização aplicáveis a outras.
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Na localização em causa não estão presentes áreas com estatuto de proteção no âmbito do
Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC).
Em suma, de acordo com o constante na Planta de Condicionantes do PDME recaem sobre a
área afeta ao projeto as seguintes condicionantes legais:
I.

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

A delimitação municipal da Reserva Agrícola Nacional (RAN), publicada em Diário da República
através do Aviso n.º 2174/2013, 12 de fevereiro de 2013, abrange parte da área de implantação
do Hospital Central pelo que, as ações a desenvolver no âmbito deste projeto estão
condicionadas à autorização da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional.
De acordo com informação constante no Quadro 7, é apresentada uma quantificação das áreas
de de RAN afetas pela instalação do projeto.
Quadro 7 – Quantificação de áreas de RAN afetas pela instalação do projeto
Fonte: EIA

II.

Reserva Ecológica Nacional (REN)

A delimitação municipal da Reserva Ecológica Nacional, publicada na 2ª série do Diário da
Republica nº184 através do Despacho nº8488/2019, de 25 setembro 2019 e transposta para o
PDM de Évora através do Aviso n.º 3765/2020, de 4 de março 2020, identifica uma área de
“Zonas Ameaçadas pelas Cheias” associada a um “Curso de Água e Respetivos Leitos e
Margens”. O estudo identifica a necessidade de alteração de um troço da linha de água,
por forma a acolher o parque de estacionamento e áreas impermeabilizadas na periferia
da construção principal.
Face ao carácter de interesse público do projeto e desde que a solução mereça o parecer
favorável da Autoridade de Recursos Hídricos, afigura-se que a correção do traçado do curso
de água não implica quebra de funcionamento do sistema biofísico em causa ou na
coerência da REN concelhia, desde que seja impreterivelmente assegurado o
funcionamento hidrológico e naturalizado do leito e margens do troço a retificar.
Nos termos do nº 7 do artigo 24º do Decreto-Lei nº 166/2008, de 20 de agosto, na redação do
Decreto-Lei nº 124/2019, de 28 de agosto, a pronúncia da CCDR no âmbito do procedimento de
AIA dispensa os outros procedimentos previstos para viabilização da ocupação de áreas de REN.
Não sendo conhecidos os traçados definitivos de acessibilidades e outras infraestruturas ou
equipamentos complementares, não é possível, desde já, efetuar uma avaliação do seu eventual
enquadramento nesta condicionante. Assim, durante a fase de obra encontra-se interdita a
ocupação de áreas de REN com a instalação de estaleiros de obra ou aterros.

Povoamentos de Sobreiro e Azinheira
A planta de Condicionantes do PDM de Évora identifica, na área a afetar ao HCA e respetivo
parque de estacionamento, uma mancha de povoamentos de Sobreiro e Azinheira que, caso se
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revele necessário abater ou podar árvores destas espécies, implica a necessária autorização do
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.

Figura 6 – Localização do HCA e respetivo parque de estacionamento sobre imagem da Planta de Condicionantes do
PDM de Évora - Fonte: Parecer da CME constante no Aditamento de maio de 2021.

Enquadramento no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios para o
Município de Évora (2019-2028)
O PMDFCI 2019-2028 para o município de Évora foi aprovado de acordo com o regime legal
atualmente em vigor e, por isso, é diretamente aplicável à gestão urbanística.
Neste sentido, e tal como consta no Parecer da CME datado de 26 de março de 2021, constante
no Aditamento, verificando-se que a parcela de terreno em análise, está classificada no PMDFCI
2019-2028, publicado a 4 de setembro através do Aviso n.º 13790/2019 - Diário da República n.º
169/2019, Série II de 2019-09-04, com um nível de perigosidade muito baixo a baixo e ocupação
florestal (Figura 3), de acordo com DL nº124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual esta
operação urbanística está nas condições do nº4, do art.16º, do D.L. nº124/2006, de 28 de junho
na sua redação atual, sendo permitida a construção de edifícios na parcela, desde que se
cumpram, cumulativamente, os seguintes condicionalismos:
a.
b.
c.

Garantir na implantação do edifício no terreno, a distância à estrema da propriedade de uma faixa de proteção
nunca inferior a 50m.
Adotar medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e nos respetivos
acessos.
Existência de parecer favorável da CMDF.

Figura 7 - Planta de Perigosidade de Incêndio Florestal e Espaço florestal do PMDFCI 2019-2028
Fonte: EIA

De acordo com a Figura 7, o edifício proposto, deverá ajustar a localização da área de
implantação a esta condicionante legal em presença.
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Conclusão do fator Ordenamento do Território

O projeto do Hospital Central do Alentejo (HCA) e do respetivo Parque de
Estacionamento, tem enquadramento nas estratégias definidas nos IGT em vigor, tendo
sido demonstrado no EIA, que está contemplado no regulamento do PDME,
designadamente:
Subsecção II - Áreas Especiais de Comércio e Equipamentos
Artigo 112.º - Identificação
3.

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.

4.
f.
g.
h.
i.
j.

As áreas especiais incluídas nesta categoria são as seguintes:
Espaços Comerciais de Média e Grande Extensão
Unidades desportivas e turísticas e áreas complementares;
Aeródromo;
Expo-Évora — Parque de Exposições e Actividades Económicas Regionais;
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.

No que se refere às condicionantes presentes na área a afetar ao projeto de estacionamento e
projetos associados e complementares, e às alterações previstas, que decorrem da necessidade
de alteração de um troço da linha de água que será deslocado para sul, por forma a acolher o
parque de estacionamento e áreas impermeabilizadas na periferia da construção principal,
implicam a alteração da delimitação da REN. Face ao carácter de interesse público do
projeto, e desde que a solução mereça o parecer favorável da Autoridade de Recursos Hídricos,
afigura-se que a correção do traçado do curso de água não implica quebra de funcionamento do
sistema biofísico em causa, ou na coerência da REN concelhia, desde que seja
impreterivelmente assegurado o funcionamento hidrológico e naturalizado do leito e
margens do troço a retificar.
Considerando-se que, a análise em particular das acessibilidades/fluxos, designadamente:










encontra-se prevista uma rede viária, com níveis hierárquicos elevados, porém, a
execução deste sistema não se encontra prevista no EIA do projeto em análise, já
que o presente documento se restringe ao sistema viário no interior do cadastro;
e,
a acessibilidade de veículos de emergência (entrada e saídas) de serviço aos
doentes nos sentidos sul (Évora, Beja, Reguengos, Espanha, Litoral), este
(Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Litoral, Lisboa, A6), oeste (Estremoz,
Portalegre, Elvas, Espanha) e norte (Coruche, Santarém, A1) tal como referido no
parecer externo da UE, datado de 23/07/2021;
a acessibilidade de veículos particulares (ligado ao seu estacionamento, cargas e
descargas de passageiros);
a acessibilidade de veículos públicos, nomeadamente os táxis e serviços públicos
de transportes, nas suas várias origens - ferrovia (estação Norte e atual estação),
estação rodoviária, centro da cidade ou locais de estacionamento de táxis, ao nível
de paragens, circuitos, carreiras espectáveis, etc.;
a acessibilidade e tráfego de cargas e descargas de serviço ao hospital, no que
toca a circuitos distintos, horários, etc;
a acessibilidade de modos suaves,

que, constituem projetos associados/complementares ao HCA e respetivo parque de
estacionamento, e que à data não se encontram concretizados, assim como os respetivos
estudos de tráfego (cf. Parecer da CME, emitido no âmbito do Parecer externo e da Consulta
Pública), e ainda dos elementos constantes em Aditamento, de abril de 2021), e cuja
concretização não depende exclusivamente do promotor do projeto em avaliação.
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Tal como referido no parecer externo da Universidade de Évora, e com o qual se concorda:




não foram contemplados no projeto de execução do HCA todo o conjunto de obras
necessárias à sua implantação e os respetivos acessos até às vias mais próximas,
que garantissem fluxos viários normais e de urgência compatíveis com os tráfegos
esperados de pessoas, cargas e de urgência e que garantissem as melhores
condições para ligação em rede a outros hospitais nacionais.
As estimativas de aumento de tráfego durante as várias fases de construção
contribuem para uma avaliação crítica da potencial sobrecarga viária na rede
existente, cujo reforço não foi equacionado ou programado;

Atendendo ao cenário acima exposto, de responsabilidade repartida entre várias entidades para
a concretização das acessibilidades/fluxos, bem como de outras infraestruturas, considera-se e
propõe a CA, que, no prazo máximo de 2 meses, após a emissão da DIA, deverá ser
apresentada pelo promotor, uma estrutura de funcionamento do Grupo de Trabalho, a ser
aprovada pela CCDRA, enquanto autoridade de AIA, e a qual deverá ser composta pelas
seguintes entidades: ARSA, CCDRA (incluindo a representação do Programa Operacional
Regional do Alentejo) e CME, e que procederá à definição das entidades responsáveis pela
execução e implementação do seguinte:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Rede de saneamento;
Rede de Drenagem de águas residuais;
Rede de abastecimento de água;
Rede de acessos ao hospital;
Rede Rodoviária;
E outras infraestruturas externas de suporte à Unidade Hospitalar;
Respetivos financiamentos.

E à definição dos seguintes aspetos:
viii.
ix.
x.
xi.

Calendarização da execução e implementação dos projetos das redes acima
mencionadas;
Monitorização da evolução dos trabalhos de acordo com a calendarização
definida;
Assegurar a resposta a outros assuntos que decorram do desenvolvimento dos
trabalhos deste grupo.
Definir a periodicidade dos Relatórios a apresentar à Autoridade de AIA.

Como condição à execução do projeto, propõe-se ainda que sejam apresentados Relatórios
Periódicos a serem definidos no âmbito da Estrutura de funcionamento do Grupo de
Trabalho, acima mencionado. Nos referidos relatórios devem ser considerados os pareceres

das entidades consultadas, externas à Comissão de Avaliação e constantes no Parecer
da CA, e outros que se considerem necessários.
Sistemas Ecológicos
O estudo identifica os sistemas biofísicos mais relevantes no âmbito da construção do hospital,
na área de estudo.
Destaca-se a ocupação de zona que integra a estrutura ecológica municipal, nomeadamente, no
que se refere à rede hidrográfica que integra os corredores verdes que dão continuidade física
aos sistemas ecológicos considerados nucleares.
É fundamental, como referido no EIA, a valorização desta rede hidrográfica, através da sua
renaturalização, com destaque para o bom funcionamento hidráulico e reposição de vegetação
das margens que, como em toda a zona de intervenção do projeto, deverá utilizar espécies
autóctones, devidamente adaptadas às condições edafo-climáticas e que desempenhem de
forma eficaz a função de corredor verde de ligação.
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Assm, deverá antes do final da fase de construção, ser apresentado à Autoridade de AIA, o
projeto de renaturalização da rede hidrográfica em presença com espécies autóctones,
devidamente adaptadas às condições edafo-climáticas e que desempenhem de forma eficaz a
função de corredor verde de ligação.
A definição das futuras redes de acessibilidades e infraestruturas e equipamentos
complementares deverá articular com a estrutura ecológica municipal e salvaguardar as ligações
de áreas nucleares que integram a Rede Natura 2000 (zonas de proteção especial e zonas
especiais de conservação) e minimizar e compensar eventuais intervenções em sistemas de
montado, zonas ameaçadas pelas cheias e leitos e margens de cursos de água.
Resíduos
O Hospital Central de Évora, ao qual está associado o respetivo parque de estacionamento ao
ar livre, em avaliação, enquanto unidade de prestação de cuidados de saúde irá produzir
resíduos hospitalares e outros tipos de resíduos, equiparados a resíduos urbanos/industriais
Os resíduos classificados como de natureza hospitalar, dividem-se nos seguintes grupos:








Grupo I – Resíduos que não requerendo exigências para o tratamento, podem ser
equiparados a urbanos (ex: Resíduos provenientes de serviços gerais / Resíduos
provenientes de serviços de apoio (oficinas, jardins, armazéns e outros) / Embalagens e
invólucros comuns (papel, cartão, mangas mistas e outros de natureza idêntica) /
Resíduos provenientes da hotelaria resultantes da confeção e restos de alimentos
servidos a doentes não incluídos no Grupo III)
Grupo II – Resíduos hospitalares não perigosos, que não apresentam exigências de
tratamento especifico, podendo ser equiparados e tratados juntamente aos resíduos
urbanos (ex: Material ortopédico (talas, gessos e ligaduras gessadas não contaminados
e sem vestígios de sangue) / Fraldas e resguardos descartáveis não contaminados e
sem vestígios de sangue / Material de proteção individual utilizado nos serviços gerais e
de apoio (com exceção do utilizado na recolha de resíduos) / Embalagens vazias de
medicamentos ou de outros produtos de uso clínico/comum, com exceção dos incluídos
nos Grupos III e IV) / Frascos de soros não contaminados, com exceção dos do Grupo
IV);
Grupo III – Resíduos de risco biológico, que apresentam contaminação ou suspeita
de contaminação, suscetíveis de tratamento por incineração ou outros pré-tratamentos
considerados eficazes, para posterior eliminação como resíduos urbanos (ex: Todos os
resíduos provenientes de quartos ou enfermarias de doentes infeciosos ou suspeitos, de
unidades de hemodiálise, de blocos operatórios, de salas de tratamento, de salas de
autópsia e de anatomia patológica, de patologia clínica e de laboratórios de investigação,
com exceção dos do Grupo IV / Todo o material utilizado em diálise / Peças anatómicas
não identificáveis / Resíduos que resultam da administração de sangue e derivados /
Sistemas utilizados na administração de soros e medicamentos, com exceção dos do
Grupo IV / Sacos coletores de fluidos orgânicos e respetivos sistemas / Material
ortopédico (talas, gessos e ligaduras gessadas contaminados ou com vestígios de
sangue; material de prótese retirado a doentes / Fraldas e resguardos descartáveis
contaminados ou com vestígios de sangue / Material de proteção individual utilizado em
cuidados de saúde e serviços de apoio geral em que haja contacto com produtos
contaminados (luvas, máscaras, aventais e outros));
Grupo IV – Resíduos hospitalares específicos, de incineração obrigatória (ex: Peças
anatómicas identificáveis, fetos e placentas, até publicação de legislação específica /
Cadáveres de animais de experiência laboratorial / Materiais cortantes e perfurantes:
agulhas, catéteres e todo o material invasivo / Produtos químicos e fármacos rejeitados,
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quando não sujeitos a legislação específica / Citostáticos e todo o material utilizado na
sua manipulação e administração
Para o encaminhamento dos resíduos produzidos, há que referir a existência de uma unidade
licenciada para a gestão de resíduos de origem hospitalar, localizado no Parque Ambiental do
Montinho - Beja, da “Ambimed – Gestão Ambiental, Lda” (licenciada para poder gerir tratar
resíduos hospitalares dos grupos III e IV), a entidade gestora do sistema multimunicipal de
gestão de resíduos urbanos da região, a “GESAMB - Gestão Ambiental e de Resíduos,
EIM”, e ainda outros operadores OGR licenciados para operações de gestão de resíduos,
que poderão efetuar a recolha/tratamento de variados resíduos espectáveis.
De acordo com informação constante na Memória Descritiva, Serviço de Gestão de Resíduos,
datada de maio de 2019, o compartimento técnico principal de armazenamento de resíduos
localiza-se no piso -2, junto ao cais de cargas e descargas de veículos, central de transportes e
central de robots. Prevê-se que os resíduos hospitalares sejam 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 infecções.
De referir ainda, que o enquadramento legal de gestão de resíduos foi recentemente alterado,
através da entrada em vigor do novo Regime de Geral de Gestão de Resíduos (RGGR - Anexo
II do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro), em 01-07-2021.
Património Cultural
Relativamente ao fator Património Cultural, considera-se, na generalidade, adequada a
metodologia adotada na caracterização da situação de referência, na medida em que foi efetuada
a recolha bibliográfica e documental e realizada a prospeção arqueológica sistemática da
totalidade do terreno (área de incidência direta ou indireta do projeto).
Os trabalhos de prospeção arqueológica sistemática foram realizados por Artur Jorge Rodrigues
Fontinha.
No âmbito dos trabalhos realizados foram identificadas 2 ocorrências patrimoniais (1 de caracter
etnográfica dentro da área de incidência direta, e 1 de carácter arqueológico na área de
incidência indireta do projeto).
No que que diz respeito à localização de estaleiro de obra e às áreas de empréstimos e
vazadouros, não foi realizada a prospeção arqueológica.
Socioeconomia
O Projeto Hospital Central de Évora e respetivo parque de estacionamento, constituem uma nova
unidade hospitalar, e 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.
Em termos de empregabilidade o projeto prevê, nos trabalhos da fase de construção, sustentar
o emprego de 100 a 200 trabalhadores durante o período de aproximado de 3 anos.
No âmbito da avaliação da conformidade do EIA, foi referenciado um conjunto de observações e
sugestões de melhorias e pedidos de aditamento, relativamente ao projeto em apreço,
designadamente:
43
AIA 471 da CCDR Alentejo
Hospital Central do Alentejo
Parecer da Comissão de Avaliação

- Correção da referência à PORDATA como entidade produtora de informação estatística
censitária, pag. 179 do Volume II – Relatório Síntese;
- Substituição do timbre das cópias de ecrã extraídas da plataforma de dados da PORDATA;
- Correção da imprecisão da pag. 179 do Volume II – Relatório Síntese, onde aparece a seguinte
descrição: “…..tendo em conta a natureza do Projeto: Empreendimento turístico”;
- Correção da imprecisão da pag. - 183 do Volume II – Relatório Síntese, onde aparece a seguinte
descrição: “…..Por sua vez, ao nível da NUT III (Alentejo Litoral), o decréscimo demográfico é
acentuado, verificando à data de 2016, apenas 94 583 habitantes.”
- O desenvolvimento do tópico relativo à problemática do desemprego, com recurso aos dados do
Inquérito ao Emprego, para as análises supra concelhias, e às estatísticas relativas aos
desempregados inscritos nos Serviços de Emprego do Instituto do Emprego e Formação
Profissional (IEFP), para uma compreensão da dimensão e características da população
desempregada ao nível concelhio. Esta abordagem permitirá uma compreensão mais
fundamentada da disponibilidade de mão-de-obra local para uma possível integração no projeto
em apreço.
- Desenvolvimento da temática da qualificação da população.
- Analisar a população ativa e sua distribuição pelos sectores de atividade em omissão no
documento;
- Apresentar dados estatísticos oficiais e análise correta do subcapítulo 4.3.4 Estrutura Económica
e Sócio-Produtiva, tendo por referência geográfica, a área de intervenção alvo do projeto - a Região
Alentejo;
- Reanalisar o subcapítulo 4.3.5 Nível de Vida da População eliminando os níveis geográficos que
não são abrangidos pelos indicadores utilizados.

Considerou-se que a informação constante do Aditamento contemplou as análises solicitadas,
com recurso aos dados estatísticos relevantes, sendo que os documentos respeitam, no contexto
da Socioeconomia, na sua generalidade, os requisitos regulamentares aplicáveis.
Saúde Humana
A caraterização deste fator foi desenvolvida, 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 contexto do EIA, a análise da saúde humana teve 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 foi enquadrada numa caraterização da infraestrutura local de apoio à saúde e de
numa síntese do Perfil Local de Saúde.
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, que dista aproximadamente 4 km do Hospital Central do Alentejo.
44
AIA 471 da CCDR Alentejo
Hospital Central do Alentejo
Parecer da Comissão de Avaliação

Perfil local de Saúde
No que se refere ao setor da Saúde, de acordo com informação expressa no EIA, os indicadores
tradicionalmente utilizados são os seguintes:
 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);
 indicadores de cobertura (proporção de internações hospitalares por especialidade,
cobertura de redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo).
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 foi desenvolvida no EIA.
3.2 Avaliação de Impactes
3.2.1 Fase Construção
Geologia, Geomorfologia e Geotécnia
Com base na análise efetuada no EIA, para avaliar os impactes decorrentes da fase de
construção para estes fatores, e as considerações referentes às terraplenagens, decapagens,
escavações, aterros e condições de fundação do pavimento da via a reformular, bem como da
fundação dos edifícios do HCA , projeto complementar do parque de estacionamento em
análise, 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.
As principais atividades associadas ao projeto, suscetíveis de induzir impactes na geologia e
geomorfologia, prendem-se com as seguintes ações:


movimentações de terras, que afetarão o maciço rochoso e modificarão localmente a morfologia
do terreno e que decorrem das seguintes ações:
1.

Para implantação de infraestruturas rodoviárias:
o
o
o
o

desmatação: 135.042 m2;
decapagem de terra vegetal: 67.521 m3;
escavação total: 128.524 m3;
colocação em aterro de terras provenientes da escavação: 24.167 m3;
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o
o
2.

colocação em vazadouro de terras sobrantes, provenientes da escavação: 104.357 m3;
pavimentação: 18.247 m2.

Para implantação dos edifícios:
o
o
o

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.

De acordo com informação expressa no EIA, estima-se que haverá excedente de material
resultante das escavações, e tendo em conta a qualidade dos materiais resultantes das mesmas,
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.
O impacte expetável decorrente destas ações, pode classificar-se de negativo, diretos,
certos, temporário, reversível e moderadamente significativo, decorrente das seguintes
ações:








decapagem, prevendo-se uma espessura média geral de decapagem de 0,50 m ao
longo de todo o projeto; 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;
desmonte dos materiais presentes, que se prevê que 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
encontrar-se mais competente, bem como em maior profundidade aquando da abertura
das fundações para inserção dos pisos inferiores e das fundações dos edifícios;
terraplenagens, e escavação geral para implantação dos edifícios, parques de
estacionamento e acessibilidades.
Taludes de escavação.
Aterros.

Na sequência do anteriormente mencionado no item Escavações e Taludes, do ponto referente
à descrição do projeto, considera-se de extrema relevância para um projeto da tipologia em
análise, que as questões de estabilidade de taludes versus condições geotécnicas na área a
afetar à instalação do projeto, sejam devidamente acauteladas atendendo entre outras, às
seguintes situações identificadas no Relatório Síntese do EIA:
I.

Nas zonas de escavação em maciço rochoso, de modo a garantir a segurança dos
trabalhos e trabalhadores, de acordo com informação expressa no EIA, deverão ser
contempladas as seguintes ações:



II.

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;
garantir 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,
tendo em atenção aos níveis freáticos e produtividade expectável para os aquíferos.

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;
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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;
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.

De acordo com o constante no Quadro 8, 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 8 - Resumo das alturas das escavações e extensão dos eixos rodoviários principais
Fonte: EIA

Atendendo à altura observada dos taludes, de acordo com informação expressa no EIA,
considerou-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 inclinações a adotar poderem vir a ser mais gravosas,
da ordem de 1(V)/1(H) ou 1.5(V)/1(H), quanto mais são o maciço se encontrar.
Assim, para os taludes com maiores cotas de trabalho superiores a 7 m, deverá prever-se
as seguintes medidas:
i)

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.
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ii)

Equacionar 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.

iii) Equipar todos os taludes independentemente da sua geometria, 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.
iv) Prever a instalação de caleiras de descida nas zonas de cabeceira das linhas de água
intersectadas pelas escavações.

III.

Aterros
A construção de aterros, de acordo com informação expressa no EIA, não parece revestir-se de
aspetos particularmente condicionantes do posto de vista geotécnico, dado que as formações
ocorrentes na área investigada, possuem características de deformabilidade e resistência
adequadas à fundação dos aterros. Recomenda-se unicamente a remoção do horizonte
superficial de solos orgânicos.
No que se refere às alturas dos aterros e extensão dos eixos rodoviários principais, conforme
consta no Quadro 8, tendo em vista uma proteção dos taludes eficiente aos ravinamentos
provocados pela ocorrência de águas da chuva, recomenda-se no EIA, o seu revestimento com
terra vegetal resultante da decapagem, associada a hidrossementeira.
Quadro 9 - Resumo das alturas dos aterros e extensão dos eixos rodoviários principais
Fonte: EIA

De acordo com informação expressa no EIA, 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, prevendo-se o seguinte:






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.
No referente 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, de acordo com
informação expressa no EIA, não se prevê a adoção de outras soluções visando drenagem
interna.
que 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.
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Assim, de acordo com informação constante no EIA, prevê-se, que no referente à
estabilidade/drenagem dos taludes de escavação, aquando da abertura das fundações
para inserção dos pisos inferiores e das fundações dos edifícios, terão eventualmente de
vir a ser contempladas as seguintes situações:


a eventual necessidade de implantação de adequados sistemas de contenção por parte do
empreiteiro no caso de ocorrer alguma descompressão do maciço que ponha em causa a
execução dos pisos e fundações do edifício em profundidade (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.



Igualmente, não menos importante, prever os sistemas de bombagem necessários para manter
a zona de trabalhos a seco.



Equipar os taludes 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.



Executar nas zonas em que os taludes provisórios de escavação tenham a necessidade de vencer
cotas com desníveis superiores a 7 m, banquetas de transição com 2,50m de largura e com
inclinação transversal em torno dos 4% no sentido do maciço.



Proteger os taludes de escavação caso ocorram períodos de chuva intensos e prolongados, 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;



Instalar nas zonas de escavação em maciço rochoso, de modo a garantir a segurança dos
trabalhos e trabalhadores, e 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;



Garantir 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,
tendo em atenção aos níveis freáticos e produtividade expectável para os aquíferos.

Assim, e atendendo à relevância do fator em análise, e no sentido de se assegurar que os
impactes expetáveis na geomorfologia/geotécnia, decorrentes da construção de taludes de
aterro e escavação, sejam passíveis de minimização, tendo em consideração as condições
geotécnicas da área de implantação do HCA, considera-se que, deverá ser apresentado à
Autoridade de AIA, antes do inicio da abertura das fundações para inserção dos pisos inferiores
dos edifícios do HCA, um parecer/validação da Entidade Competente (ex: LNEG), no que se
refere às soluções de estabilidade/drenagem a adotar em fase de obra, para os taludes de aterro
e escavação a executar e da sua relação com a construção do respetivo parque de
estacionamento.
Deverão ainda, as soluções a adotar no que se refere à estabilidade de taludes, ser compatíveis
com o previsto no enquadramento paisagístico do projeto do HCA.
Em suma, na sequência do parecer da entidade competente, sobre as questões
geotécnicas/estabilidade de taludes (aterro e escavação), as soluções que vierem a ser
validadas deverão integrar o Projeto de Execução do HCA e do respetivo Parque de
Estacionamento.
Solos
Os impactes gerados nos solos decorrentes da fase de construção do HCA e respetivo parque
de estacionamento, resultam essencialmente das seguintes ações:
 alterações da topografia no terreno;
 instalação dos estaleiros de apoio locais e parque de material;
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movimentação de máquinas/equipamentos e de pessoas;
remoção do coberto vegetal e/ou abate de árvores, que provocam destruição direta
do solo;
ações de regularização e decapagem dos solos orgânicos (aterros e escavações) para colocação das infraestruturas;
escavação geral para implantação dos edifícios, parques de estacionamento e
acessibilidades;
movimentação de terras, decorrentes dos aterros e escavações necessários
paraimplantação dos edificios. No global estima–se que em termos de movimentação
de terras, será necessário um volume total de escavações de 128 524 m3, e um volume
total de aterros na ordem de 24 167 m3, prevendo-se assim, um saldo negativo de
movimentação de terras (escavação-aterro) de aproximadamente 104 357 m3, prevendose que as terras excedentes terão que ser encaminhadas para destino final adequado.
compactação do solo e aumento da erosão devido à construção das fundações e
das Infraestruturas do projeto (como por exemplo: edifícios novos,
arruamentos/acessos interiores, infraestruturas de drenagem e de saneamento, redes
técnicas, elétricas, parque de estacionamento, etc.) 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 padrão de drenagem devido às diversas alterações morfológicas dos
solos;
contaminação do solo, com eventual escorrência devido a derrames acidentais de
substâncias (ex: betão) e à emissão de partículas pela maquinaria da obra;
fenómenos de erosão.

Os impactes associados aos solos para esta fase, resultam da ocupação irreversível dos
mesmos e alteração dos usos atuais, e podem classificar-se de negativos, diretos, prováveis,
temporários, reversíveis, de sensibilidade ambiental reduzida. O impacte será iniciado na
fase de construção estendendo o seu efeito à fase de exploração, e pode classificar-se de
direto, provável, temporário, reversível, de sensibilidade ambiental reduzida (não se
identificou qualquer afetação de solos com aptidão agrícola (classe A e/ou B)),
moderadamente significativo e minimizável. Para isto contribui as limitações condicionadas
dos solos em termos de aptidão agrícola, muito ao uso do solo para fins agrícolas, (não se
identificou qualquer afetação de solos com aptidão agrícola (classe A e/ou B)).
Capacidade de Uso do Solo
No que se refere às classes de capacidade de uso do solo ocorrentes na área de incidência do
projeto do HCA, as áreas de capacidade de uso com maior representatividade, são:



a Classe “C”, e subclasse “h”, com cerca de 7,6 ha, representando cerca de 45,5%
da área total de intervenção (16,7 ha);
Classe C+D, e subclasse “e+s”, em cerca de 6,2 ha, representando cerca de 36,9%
da área total de intervenção (16,7 ha).

Estes impactes podem classificar-se de negativos, pouco significativos, directos, prováveis,
temporários, reversíveis e de magnitude reduzida. O impacte será iniciado na fase de
construção estendendo o seu efeito à fase de exploração e pode classificar-se de negativo,
direto, certo, permanente e irreversível imediato, local, de magnitude fraca e pouco
significativo. Para isto contribui as seguintes características dos solos:


por solos com aptidão agrícola condicionada, com limitações acentuadas, riscos de
erosão no máximo elevados e suscetível de utilização agrícola pouco intensiva, e que
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relativamente à subclasse apresenta limitações resultantes de um excesso de água
(Classe “C”, e subclasse “h”);
solos com pouca aptidão agrícola, por apresentar limitações severas, riscos de erosão
no máximo elevados a muito elevado, e não suscetível de utilização agrícola, salvo casos
muito especiais (Classe C+D, e subclasse “e+s”), e que relativamente à subclasse
apresenta limitações do solo na zona radicular e resultantes de erosão e de escoamento
superficial.

Os impactes expetáveis de ocorrer nesta fase, para o fator solos, decorrem da impermeabilização
do solo e da instalação de estruturas sobre o mesmo, e podem classificar-se de negativos, de
magnitude reduzida, e de difícil reversibilidade.
Uso do Solo
Operações de Construção
A mobilização de terrenos, quer para a instalação de edificações e de infraestruturas, em fase
de obra, induz um aumento dos níveis de perturbação direta, e decorre das seguintes ações:
 alterações da topografia no terreno;
 instalação dos estaleiros de apoio locais e parque de material;
 movimentação de máquinas/equipamentos e de pessoas;
 remoção do coberto vegetal e/ou abate de árvores, que provocam destruição direta do
solo;
 ações de regularização e decapagem dos solos orgânicos (aterros e escavações) - para
colocação das infraestruturas;
 escavação geral para implantação dos edifícios, parques de estacionamento e
acessibilidades;
 movimentação de terras, decorrentes dos aterros e escavações necessários
paraimplantação dos edifícios;
 compactação do solo e aumento da erosão devido à construção das fundações e das
Infraestruturas do projeto (como por exemplo: edifícios novos, arruamentos/acessos
interiores, infraestruturas de drenagem e de saneamento, redes técnicas, elétricas,
parque de estacionamento, etc.) 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;
 contaminação do solo, com eventual escorrência devido a derrames acidentais de
substâncias (ex: betão) e à emissão de partículas pela maquinaria da obra;
 fenómenos de erosão.
Assim, e de forma a minimizar os impactes expetáveis para este fator e decorrentes da instalação
da fase de construção do Projeto, deverão ser implementados os seguintes Planos:




Plano de Gestão Ambiental (PGA), 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. Este PGA
deverá incluir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras;
Plano de Integração Paisagística.

Recursos Hídricos
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.
Recursos Hídricos Superficiais
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Os principais impactes decorrentes da fase de construção no fator Recursos Hídricos Superficiais
decorrem essencialmente das seguintes ações:






Afetação/desvio de linhas de águas;
compactação dos solos e condicionamento dos escoamentos;
ocorrência de derrames acidentais, 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;
ações de escavação, que 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 nos processos locais de erosão - e que, apesar de assumirem um carácter
temporário e circunscrito, deverão ser acautelados.

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, pelo que o projeto propõe, 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.
Considera-se que deverá efetuar-se a manutenção do bom estado ecológico e a reconfiguração
das linhas de água, por forma a que se desenvolva o normal escoamento das águas.
Assim, no que diz respeito à afetação das linhas de água, os impactes podem classificar-se
como negativos, significativos, diretos, irreversíveis, minimizáveis e compensáveis.
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, os impactes podem classificar-se de
negativos, significativos, indiretos, localizados embora minimizáveis.
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 negativos 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 que se pode classificar de 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
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tipo de situação. 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 pouco significativo negativo,
indireto/secundário, pouco provável, temporário, raro e reversível, mas localizado e
minimizável.
Saliente-se que no âmbito do parecer externo da ANEPC, e designadamente no que se refere à
seguinte questão:
(…)
Por fim, no contexto da impermeabilização do solo projetada, do reposicionarnento das linhas de água
considerado, bem como da implantação da passagem hidráulica prevista, sendo que dal possa advir um
incremento da vulnerabilidade dos elementos expostos, atuais ou futuros, face à ocorrência de fenómenos de
precipitação intensa, deverão ser equacionadas as medidas que melhor permitam mitigar os efeitos adversos associados.

Refira-se, que aquando da emissão dos TURH pela APA/ARH Alentejo, para a passagem
hidráulica e intervenção em linhas de água, essas questões serão avaliadas.
Recursos Hídricos Subterrâneos
Os principais impactes negativos decorrentes da fase de construção no fator Recursos Hídricos
Subterrâneos decorrem essencialmente das seguintes ações:
 movimentações de veículos afetos à obra;
 funcionamento dos estaleiros;
 ocorrência de derrames acidentais (poluição acidental) de combustíveis, óleos ou outras
substâncias perigosas;
 ações de aterros e escavações, poderão provocar alterações da escorrência superficial
e na recarga dos aquíferos;
 impermeabilização do terreno com o consequente aumento do escoamento superficial,
impacte direto em termos de recarga de aquíferos, diminuindo a área de infiltração.
Os impactes negativos expetáveis para os Recursos Hídricos Subterrâneos, e referidos
anteriormente, podem classificar-se de negativos 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.
O local de implantação do projeto localiza-se na Unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo,
sendo constituído por materiais com escassa aptidão hidrogeológica, pobres em recursos
hídricos subterrâneos.
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 impactes que se podem classificar de negativos, significativos, indiretos e
permanentes ao nível dos recursos hídricos subterrâneos.
Em suma, entende-se que deverá ser preservada a água subterrânea para fins estritamente
necessários, pelo que o aumento da capacidade de armazenamento de água superficial e pluvial
será determinante numa visão correta da gestão sustentável dos recursos hídricos.
Deverá ainda, o arranjo paisagístico dos espaços verdes utilizar apenas espécies xerófilas, com
baixas necessidades hídricas e resistentes a condições adversas no que respeita à
disponibilidade de água.
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Saliente-se ainda, que a eliminação da estrutura de captação de água subterrânea designada
como poço está sujeita à prévia autorização e definição de orientações construtivas para a sua
correta selagem, a emitir pela APA/ARH Alentejo.
O conjunto das medidas existentes e a incrementar nesta fase, e a implementação do Plano de
Gestão Ambiental (PGA), 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, diminui o risco de impactes negativos na
qualidade das águas superficiais e subterrâneas para um significado muito próximo do
nulo, e, a ocorrerem, poderão estar relacionados essencialmente com escorrências ou
derrames provenientes de eventuais acidentes.
Assim, deverão ser implementadas nesta fase as condições e medidasde minimização
preconizadas para a fase de construção e de exploração, constantes no presente parecer,
designadamente:
Condições


Obter prévia autorização para eliminação da estrutura de captação de água subterrânea
designada como poço, e definição de orientações construtivas para a sua correta
selagem, a emitir pela APA/ARH Alentejo.



Obter prévia autorização eliminação e desvio de linhas de água, a emitir pela APA/ARH
Alentejo.

Medidas de Minimização
 Utilizar materiais permeáveis e/ou a adequada aplicação (junta larga, por exemplo) para
pavimentar as zonas de estacionamento e respetivos acessos, que promovam a
infiltração das águas pluviais no substrato e a recarga dos aquíferos presentes.
 Preservar a água subterrânea para os fins estritamente necessários, e promover o
aumento da capacidade de armazenamento de água superficial e pluvial que será
determinante numa visão correta da gestão sustentável dos recursos hídricos.
 Utilizar no arranjo paisagístico dos espaços verdes, apenas espécies xerófilas, com
baixas necessidades hídricas e resistentes a condições adversas no que respeita à
disponibilidade de água.
 Proceder à manutenção do bom estado ecológico e a reconfiguração das linhas de água,
por forma a que se desenvolva o normal escoamento das águas.
Qualidade do Ar
O complexo hospitalar devido à sua dimensão e às inevitáveis infraestruturas anexas implica
uma alteração significativa no terreno. O principal impacte durante a fase de construção
decorrerá das terraplenagens, da circulação e operação de veículos, de máquinas e
equipamentos afetos à obra, que se farão sentir no local de trabalho e nas vias de acesso,
motivando a emissão de poeiras. Este impacte esperado será negativo e pouco significativo
devido à distância dos recetores sensíveis nas proximidades.
As medidas de minimização a implementar para a fase de construção, são as seguintes:




Proceder durante as operações de movimentação de terras à aspersão com água nas
áreas intervencionadas para minimizar a emissão de poeiras.
Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de
terras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade.
Garantir a manutenção adequada dos veículos pesados e dos equipamentos a utilizar
em obra, de modo a evitar consequentes emissões de gases excessivas e/ou
desnecessárias.
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Garantir a cobertura dos veículos de transporte de terras, afim de minimizar a emissão
de poeiras por ação do vento.
Cuidados especiais nas operações de carga, descarga e deposição de materiais de
construção e de materiais residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos ou
do tipo particulado, nomeadamente com o acondicionamento controlado durante a carga,
a adoção de menores alturas de queda durante a descarga, a cobertura e a
humidificação durante a armazenagem na área afeta à obra.
Proibição da realização de queimas a céu aberto.

Ruído
Estima-se que a fase de construção (atividade ruidosa temporária) decorra durante 30 meses,
prevendo-se a sua entrada em funcionamento em dezembro de 2023.
Na eventualidade de recurso ao pedido de emissão de Licença Especial de Ruído (LER) por um
período superior a um mês, terão que ser observados no exterior no(s) local(is) recetor(es)
sensível(is) os valores de LAeq ≤ 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período
noturno.
Durante esta fase, 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;
 movimentação de viaturas e máquinas para a execução das várias intervenções,
incluindo o transporte de materiais e circulação de pesados.
 afixar semanalmente à entrada da área afeta ao projeto e em zona acessível à
população, um placar, construído para o efeito, com avisos à população sobre as datas
e horas previstas para os rebentamentos que serão efetuados na semana seguinte.
(chama-se à atenção para o facto de estas ações de natureza ruidosa não poderem
nunca ser efetuadas ao fins–de-semana e feriados nem nos dias úteis entre as 20 horas
e as 08 horas).
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.
As medidas de minimização a implementar na Fase de construção, são as seguintes:


Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que
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originem o menor ruído possível.
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.
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 o
cumprimento das normas relativas à emissão de ruído.
Garantir 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.

Paisagem
Na avaliação dos impactes de um projeto desta tipologia (Hospital) sobre a unidade de Paisagem
onde o mesmo se insere, no que se refere às características visuais, sensibilidade e, na “nova
paisagem”, que se caracteriza por ter um grau de naturalidade/artificialidade, associado a uma
extensa áreaedificada, no contexto local onde se insere.
Assim, ao projeto do HCA e respetivo parque de estacionamento em avaliação, estão associados
impactes Negativos na Paisagem, Diretos, de carácter Temporário ou Permanente,
decorrentes de:


Numa primeira fase (fase de construção) – distúrbio visual associados às ações de
construção das infra-estruturas previstas na Fase de construção do HCA.



Numa segunda fase (fase de exploração) – alterações na estrutura visual e leitura da
paisagem, decorrentes da alteração do uso do solo associadas a esta fase do projeto.

É durante a fase de construção que são empreendidas muitas das ações mais relevantes, das
quais podem resultar impactes de carácter definitivo, isto é, com tendência para se prolongarem
na fase de exploração e durante todo o período de vida útil do Projeto.
Na fase de construção, os principais impactes negativos expetáveis, resultarão das seguintes
ações:
I.

Na estrutura da paisagem

1. Movimentações de terreno – sendo a área a afetar ao projeto - a área de projeto caracterizase por uma morfologia plana, com algumas ondulações do terreno, não se prevendo a
necessidade de movimentações de terrenas significativas, embora se preveja o nivelamento
do solo na fase de preparação de terreno para implantação de infraestruturas rodoviárias
(acessos internos/eixos e exteriores ao hospital), parque de estacionamento e via de
distribuição local interior e para implantação dos edifícios. O impacte expetável pode
classificar-se de negativo, direto, local, permanente, irreversível, de magnitude
reduzida e pouco significativo.
II.

Na qualidade visual
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Até à finalização das fases de construção, a paisagem existente apresentar-se-á degradada
por efeito das obras e das ações construtivas, com modificações temporárias e localizadas
induzindo a alterações da sua qualidade visual (contraste volumétrico, cromático e textural
dos elementos, etc.), e que decorrem das seguintes ações:
2. Implantação e funcionamento de infraestruturas de apoio à obra – funcionamento do
estaleiro, de apoio local e parque de material. O impacte expetável pode classificar-se de
negativo, direto, local, temporário, reversível, de magnitude reduzida e pouco
significativo;
3. Movimentação de maquinaria - que estará associada à execução de operações de
regularização e decapagem dos solos orgânicos (aterros e escavações) - para colocação
das infraestruturas e para implantação dos edificios; escavação geral para implantação
dos edifícios, parques de estacionamento e acessibilidades, etc.. Para além do distúrbio
visual provocado pela sua presença, originarão um aumento pontual da concentração de
poeiras no ar, reduzindo a visibilidade nos locais de operação. Este impacte pode classificarse de negativo, local, temporário, reversível, de magnitude reduzida e pouco
significativo;
Assim deverão aplicar-se todas as medidas preconizadas no presente parecer de forma
rigorosa e durante todas as fases de instalação do HCA.
Os impactes expectáveis poderão, no entanto, ser minimizados através da implementação do
PGAO que vai permitir enquadrar todas as acções a desenvolver no âmbito do acompanhamento
ambiental de obra que é contemplado pelo SGA nesta fase deverá incluir as medidas aplicáveis
constantes deste parecer.
O espaço de intervenção paisagística a afetar ao HCA, apresenta duas características distintas,
de acordo com informação expressa no EIA, 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.
No que se refere ao enquadramento dos espaços verdes ao longo das vias, toda a vegetação
proposta e a contemplar no projeto de Integração Paisagista (PIP), deverá ser composta por
espécies autóctones, conforme previsto no fator Biodiversidade, permitindo uma aproximação a
uma paisagem de caráter menos artificializado, salvaguardando as componentes naturais desta
paisagem.
Com implementação do Plano de Integração Plano de Integração Paisagistica (PIP), que
deverá garantir o enquadramento paisagístico adequado, prevê-se a concretização de ações de
requalificação, conservação e valorização dos valores naturais e, que resultarão,
previsivelmente, num impacte positivo correspondente a uma potencialização no aumento dos
valores ecológicos presentes na propriedade.
Deverá ser assegurado que no Plano de Plantação a implementar, não conste a Robinea
pseudoacacia “Pyramidalis”, a plantar nos espaços ajardinados entre os edifícios mais
baixos do HCA.
Destacam-se ainda as seguintes medidas de minimização que devem ser implementadas na na
fase de construção:
•
•

Implementar as ações de desflorestação apenas nas áreas consideradas essenciais à
implantação das estruturas do projeto, de forma a minimizar a perda de sumidouro de
carbono.
Reduzir ao mínimo o período de tempo em que os solos ficam descobertos e sujeitos
aos processos erosivos.
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•

•

•

•

Delimitar as zonas estritamente indispensáveis sujeitas a ações pontuais de
desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos; para a
execução da obra e, sempre que possível, no período de menor precipitação para evitar
fenómenos erosivos.
Remover e encaminhar para destino final, a biomassa vegetal e outros resíduos
resultantes das atividades de desmatação e destruição vegetal, privilegiando-se a sua
reutilização, devendo equacionar-se a hipótese de transporte para uma Unidade de
Recirculação de Subprodutos de Alqueva (URSA) existente ou para um sistema
semelhante que venha a ser criado.
Todos os exemplares arbóreos, em particular azinheiras e sobreiros, que se localizem
próximo das áreas de intervenção devem ser balizados e salvaguardados na sua
integridade física. A balizagem, enquanto medida preventiva e de proteção à não
compactação do solo, deve ser realizada na linha de projeção horizontal da copa do
exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou apenas na extensão voltada
para o lado da intervenção.
Proceder à decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior
reutilização em áreas afetadas pela obra; antes dos trabalhos de movimentação de
terras.

Resíduos
Caraterização da futura Unidade
De acordo com os dados apresentados, os resíduos expetáveis na fase de construção são
essencialmente os seguintes:
Quadro 10 - resíduos expetáveis de serem na fase de construção
Fonte: EIA

Foi incluido no âmbito do Projeto de Execução do HCA, a realização do Plano de Gestão de
Resíduos da Construção e Demolição (PGRCD), para a fase de construção, o qual deverá ser
implementado.
Património Cultural
Os trabalhos realizados no âbito deste fator ambiental, revelaram a presença de 2 ocorrências
patrimoniais/arqueológicas, na área de incidência deste projeto. Assim sendo, foram
considerados os impactes como pouco significativos na fase de construção e não se preveem
impactes patrimoniais negativos nas fases de exploração e desativação.
Concorda-se na generalidade com a avaliação de impactes efetuadas no EIA.
As medidas de minimização a implementar deverão ser as seguintes:


Proceder à prospeção arqueológica de todas as zonas de estaleiro e vazadouro, da área de
escavação antes e depois de se proceder à desmatação.

58
AIA 471 da CCDR Alentejo
Hospital Central do Alentejo
Parecer da Comissão de Avaliação



Efetuar o acompanhamento arqueológico de escavação, de todos os revolvimentos de terras,
incluindo as zonas de vazadouro e estaleiro.

Medidas de Minimização de carácter específico


Realizar em relação à ocorrência patrimonial 1 (poço de forma quadrangular), a descrição
da ocorrência, do registo gráfico e fotográfico e acompanhamento arqueológico de qualquer
trabalho em fase de construção (na demolição ou alteração da ocorrência);



Colocar em relação à ocorrência patrimonial 2 (fragmentos de cerâmica manual), a
sinalização e vedação com recurso a fita sinalizadora quando aplicável com afetação indireta
para que não sofra nenhum tipo de afetação direta pela circulação de pessoas e maquinaria
e o levantamento gráfico e fotográfico.

Socioeconomia
Na fase de construção do projeto do HCA, os impactes expetáveis de ocorrer neste fator, estão
associados às seguintes ações:
seguintes aspetos:
• Emissão de ruído e de poluentes atmosféricos – decorrentes das atividades de
construção (limpeza e preparação do terreno, construção e implantação de edifícios,
• dispositivos e equipamentos vários e construção de infraestruturas técnicas) requerem
a circulação e funcionamento de maquinaria e veículos, originando a emissão de ruído
e poluentes atmosféricos passíveis de afetar negativamente a população presente nas
imediações;
• Perturbação das acessibilidades – decorrente da circulação de um maior número de
viaturas, nomeadamente viaturas pesadas afetas à obra que poderá perturbar as
condições de circulação normais e gerar incómodos e menor segurança nas
deslocações diárias da população da zona, induzindo a um impacte certo,
temporário,pouco significativo, dada a natureza e dimensão das obras a realizar, não
se prevê que o fluxo de veículos pesados assuma relevância;
• Criação de postos de trabalho na fase de construção - estimando-se que o número
total de empregos criados de 100 a 200 trabalhadores, durante o período de aprox. 3
anos, refletindo-se positivamente nos níveis atuais de desemprego. 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.
• Presença de um maior número de pessoas (trabalhadores afetos à obra) – bem como
a própria realização da obra, que requer a aquisição de equipamentos e materiais
diversos e a contratação de serviços específicos, contribui naturalmente para:
 Dinamização das atividades económicas – que se traduz num impacte positivo
relacionado com a presença de trabalhadores e com a dinâmica que a implantação
do projeto introduz nas atividades económicas locais e possivelmente concelhias.
Considerando todos os aspetos acima referidos, espera-se um impacte positivo sobre o
quadro socioeconómico local (nível de freguesia) associado aos aspetos acima referidos, de
magnitude média, face às características socioeconómicas da zona onde se insere, como certo,
temporário e significativo.
Refira-se que durante a fase de obra, deverá recorrer-se preferencialmente a mão de obra,
fornecimentos e serviços de origem local e regional como forma de dinamização da economia
do concelho e da região.
Saúde Humana
Na fase de construção do projeto, os impactes negativos expetáveis na saúde da população
local, estão essencialmente associados às seguintes ações:
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Emissão de poeiras e poluentes, decorrente da movimentação de máquinas e
circulação de veículos (sobretudo pesados, mas também ligeiros) afetos à obra, de
cortes de vegetação, das escavações e trabalhos de construção civil, designadamente,
construção dos acessos e dos edifícios, que irão provocar além da emissão de poeiras
e poluentes e ao aumento dos níveis de ruído.
Os grupos populacionais afetados por estes efeitos, incluem a população com residência
próxima às frentes de obra do projeto, 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).
Saliente-se, que se estima que a atividade ruidosa temporária, ocorra decorra durante
30 meses, prevendo-se a sua entrada em funcionamento em dezembro de 2023.



exposíção aos níveis de ruído, que de acordo com informação expressa no EIA, 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.
Nesta fase, de acordo com a abordagem efetuada no presente parecer no fator ruído,
estima-se que a fase de construção (atividade ruidosa temporária) decorra durante 30
meses, prevendo-se a sua entrada em funcionamento em dezembro de 2023.

Tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do ruído gerado durante a fase de
construção, e 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, localizados e
minimizáveis.
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.
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 os impactes expetáveis
podem classificar-se de negativos, diretos, certos, temporários, localizados e minimizáveis
De modo a minimizar os impactes ambientais expetáveis para esta fase no fator Saúde Humana,
deverão ser adotadas as seguintes medidas de minimização:




Realizar 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.
Efetuar a 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, para facilitar o trânsito automóvel e
circulação pedonal, acautelando o risco de atropelamentos ou de colisões entre veículos
e evitando manobras desnecessárias.
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Proceder à reconstrução de todos os pavimentos danificados pelas viaturas afetas à
obra, nomeadamente em passeios e ruas das localidades próximas.

3.2.2 Fase de Exploração
Geologia, Geomorfologia e Geotecnia
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 atendendo
a que após a fase de construção, que os locais afetados estejam o mais naturalizados possível,
prevê-se deste modo, que o impacte gerado na fase de exploração possa classificar-se de
negativo, direto, provável, permanente e pouco significativo.
Solos e Uso do Solo
Solos
O impacte foi iniciado na fase de construção estendendo o seu efeito à fase de exploração
(impermeabilização do solo em 12,32 ha, cerca de 73,8% da área de intervenção do projeto16,7 ha) e pode classificar-se de negativo, direto, certo, permanente e irreversível (pelo
menos durante a vida útil do projeto), imediato, local, de magnitude fraca e pouco
significativo. Para isto contribui a baixa taxa de impermeabilização e as limitações ao uso do
solo para fins agrícolas.
Referem-se neste âmbito, os impactes negativos relacionados com a contaminação dos solos,
ocasionados por derrames acidentais provenientes dos equipamentos de manutenção dos
espaços verdes, tratando-se de um impacte negativo, direto, de magnitude moderada, provável,
local, temporário e reversível, se adotadas adequadas medidas de minimização o impacte pode
ser atenuado ou mesmo considerado, designadamente:




Implementação do Projeto de Integração Paisagística (PVIP);
Implementação das medidas minimizadoras de consumos de água preconizadas no EIA
e de outras aplicáveis, constantes do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água
(PNUEA);
Implementar o Plano de Aplicação de Fertilizantes e de Produtos Fitofarmacêuticos, o
qual indique a necessidade efetiva e quantidades a aplicar, e que considere ainda:
o 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;
o a aplicação de fertilizantes no solo (orgânico ou mineral) deverá ser realizada de
uma forma uniforme conforme previsto no projeto, por forma a impedir a
individualização de solos em zonas com uma mineralização mais elevada e,
consequentemente, a formação de zonas de poluição preferencial;
o 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.

Recursos Hídricos
Recursos Hídricos Superficiais
Com a implementação do presente projecto e decorrente da sua exploração perspetiva-se uma
afetação nula ou pouco significativa dos recursos hídricos, em condições normais de
funcionamento do sistema global, uma vez que haverá a descarga de águas residuais, e será
reduzida a eventual contaminação dos recursos hídricos a jusante.
A transformação do uso do solo de rural em urbano, vai condicionar os usos da água e a
infiltração com reflexos na qualidade e na quantidade e recarga dos aquíferos.
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O incremento de consumo de água e de produção de águas residuais não tem expressão no
contexto da gestão do saneamento básico no aglomerado populacional de Évora.
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,
consideram-se os seguintes impactes ambientais os impactes expetáveis podem classificar-se
de negativos, significativos diretos, prováveis, permanentes,minimizáveis e
compensáveis.
As águas residuais provenientes dos separadores de gorduras e de hidrocarbonetos tal como
aquelas provenientes das centrais de tratamento de águas para diversos fins (medicina ou
terapias), devem ser integradas na rede geral de águas residuais e posteriormente
encaminhadas para a rede de drenagem pública, e, assim, o projeto prevê 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 efluente bruto.
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.
Está prevista a construção de um reservatório subterrâneo, com uma capacidade total de 500
m3, dimensionado permitindo o aproveitamento das águas pluviais recolhidas nas coberturas do
edifício. Além disso, o projeto prevê 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 da rede de aproveitamento
de águas pluviais, da rede de abastecimento proveniente de captação local a executar e da rede
de abastecimento pública.
Salienta-se que as necessidades de água para rega serão da ordem de 153 m3/dia.
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.
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 negativos,
diretos, pouco prováveis, temporários, raros e reversíveis; considerando-se, pois pouco
significativos.
Recursos Hídricos Subterrâneos
Os principais impactes decorrentes da fase de exploração no fator Recursos Hídricos
Subterrâneos, decorrem essencialmente das seguintes ações:
 Consumo de água de abastecimento e do aquífero;
 derrames acidentais (poluição acidental) e/ou arrastamento de poluentes provenientes
da circulação rodoviária;
 impermeabilização do terreno com o consequente aumento do escoamento superficial,
impacte direto em termos de recarga de aquíferos, diminuindo a área de infiltração;
62
AIA 471 da CCDR Alentejo
Hospital Central do Alentejo
Parecer da Comissão de Avaliação



consumo de água para utilização na rega, através de furos de captação
local/manutenção de espaços verdes.

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.
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, os impactes podem classificar-se de negativos,
pouco significativos, indiretos, pouco prováveis, temporário, ocasional e reversível.
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 subterrânea, pelo que se pode classificar-se este impacte
como negativo, significativo, provável, temporário e reversível.
Em suma, entende que deverá ser preservada a água subterrânea para os fins estritamente
necessários, pelo que o aumento da capacidade de armazenamento de água superficial e
pluvial será determinante numa visão correta da gestão sustentável dos recursos hídricos.
Importa referir que com o desejável incremento das reservas de água de origem pluvial, evita-se
a execução das previstas das 3 captações de água subterrânea (referência constante da página
74 do Aditamento ao EIA - Volume I), assegurando-se o armazenamento durante os períodos
pluviosos para utilização e suporte biológico em períodos de seca, em particular no verão.
Estas captações estão sujeitas à prévia avaliação e atribuição do respetivo título de utilização de
recursos hídricos a emitir pela APA/ARH Alentejo, mas importa referir, desde já, a total
discordância desta entidade em viabilizar, os impactes negativos, significativos de elevada
magnitude associados à a utilização de recursos hídricos subterrâneos, para a rega de espaços
verdes, cujo projeto de arquitetura paisagística onde se integra, considera um caudal total de 35
m3/h (12 m3/h por furo), considerando uma utilização diária de 10 horas, equivalente ao consumo
diário de 350 000 litros de água. Se se considerar apenas a necessidade de regar durante 5
meses (de maio a setembro) o consumo total para rega de espaços verdes seria superior a 52
milhões de litros anualmente, o que corresponderia a uma utilização totalmente
insustentável e errada, numa região já afetada por escassez hídrica estrutural, que se irá
agravar no contexto das mudanças climáticas.
Saliente-se que, a eventual captação de água subterrânea está sujeita à prévia atribuição de
título de utilização dos recursos hídricos, a avaliar e atribuir por esta APA/ARH, com a definição
de condições e critérios aplicáveis aos usos pretendidos; nesse âmbito será definido o programa
de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos.
Na 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, donde se inferem impactes pouco significativos, indiretos e
minimizáveis.
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Considerando-se que, o projeto do HCA, desenvolve ações com interferência direta nos recursos
hídricos, justifica-se a avaliação de eventuais efeitos e a monitorização no âmbito da manutenção
dos sistemas ecológicos em permanência, com origem nesta instalação pelo que se considera
válido o programa de monitorização dos recursos hídricos superficiais proposto no EIA,
devendo o mesmo ser implementado.
Em suma, deverá proceder-se ao projeto de execução das redes públicas de
abastecimento de água e de drenagem de águas residuais.
Endende-se ainda como importante, que ocorra o controlo analítico da qualidade das águas
brutas a descarregar no coletor da rede de drenagem pública deverá vir a ser definido em
consonância com a entidade gestora da rede de drenagem e de tratamento de águas residuais,
um programa de monitorização dessas águas residuais com a definição dos parâmetros a avaliar
e as periodicidades de amostragem.
Deste modo, previamente ao inicio da fase de exploração, deverá ser apresentado, um programa
de monitorização das águas residuais brutas com a definição dos parâmetros a avaliar e as
periodicidades de amostragem, definido em consonância com a entidade gestora da rede de
drenagem e de tratamento de águas residuais.
Importa referir que com o desejável incremento das reservas de água de origem pluvial, evita-se
a execução das previstas das 3 captações de água subterrânea (referência constante da página
74 do Aditamento ao EIA - Volume I), assegurando-se o armazenamento durante os períodos
pluviosos para utilização e suporte biológico em períodos de seca, em particular no verão.
A eliminação da estrutura de captação de água subterrânea designada como poço está sujeita à
prévia autorização e definição de orientações construtivas para a sua correta selagem, a emitir
pela APA/ARH Alentejo.
A eliminação e desvio de linhas de água está sujeita à prévia autorização da APA/ARH Alentejo,
nos termos da legislação da água em vigor.
Deverá efetuar-se a manutenção do bom estado ecológico e a reconfiguração das linhas de
água, por forma a que se desenvolva o normal escoamento das águas.
O conjunto das medidas existentes e a incrementar diminui o risco de impactes negativos na
qualidade das águas superficiais e subterrâneas para um significado muito próximo do nulo, e, a
ocorrerem, poderão estar relacionados essencialmente com escorrências ou derrames
provenientes de eventuais acidentes.
Reconhece-se a validade de todas as medidas de minimização definidas no EIA, devendo
ainda acrescentar-se as seguintes condições:


Obtenção dos Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) para captação
de água subterrânea (plataforma SILiamb), a avaliar e atribuir pela APA/ARH Alentejo,
salvaguardando-se a decisão em função da melhor gestão dos recursos hídricos.

E as seguintes medidas de minimização:



Preservar a água subterrânea para os fins estritamente necessários, e promover o
aumento da capacidade de armazenamento de água superficial e pluvial que será
determinante numa visão correta da gestão sustentável dos recursos hídricos.
Utilizar apenas espécies xerófilas, com baixas necessidades hídricas e resistentes a
condições adversas no que respeita à disponibilidade de água.

Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais
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Considerando que o projeto desenvolve ações com interferência direta nos recursos hídricos,
justifica-se a avaliação de eventuais efeitos e a monitorização no âmbito da manutenção dos
sistemas ecológicos em permanência, com origem nesta instalação pelo que se considera
válido o programa de monitorização dos recursos hídricos superficiais proposto.
Considerando que se entende importante que ocorra o controlo analítico da qualidade das águas
brutas a descarregar no coletor da rede de drenagem pública deverá vir a ser definido em
consonância com a entidade gestora da rede de drenagem e de tratamento de águas
residuais, um programa de monitorização dessas águas residuais com a definição dos
parâmetros a avaliar e as periodicidades de amostragem.
A eventual captação de água subterrânea está sujeita à prévia atribuição de título de utilização
dos recursos hídricos, a avaliar e atribuir por esta APA/ARH, com a definição de condições e
critérios aplicáveis aos usos pretendidos, nesse âmbito será definido o programa de
monitorização dos recursos hídricos subterrâneos.
Em suma, a construção do projeto fica condicionado ao cumprimento das medidas de
minimização e à construção das redes públicas de abastecimento de água e de drenagem
de águas residuais.
Qualidade do Ar
Os diferentes projetos existentes e eventualmente previstos no respeitante às acessibilidades
rodoviárias provenientes da EN 114 e da EN 380 traduzir-se-ão no aumento do volume de tráfego
circulante a partir das principais vias distribuidoras existentes, pelo que se estima que os
impactes cumulativos serão negativos, mas pouco significativos. A presente estimativa
decorre do volume de tráfego normalmente associado a estas vias ser reduzido, pelo que o efeito
cumulativo do funcionamento do Hospital Central do Alentejo e dos projetos associados não será
relevante no contexto regional.
As fontes fixas de emissão de poluentes para a atmosfera, associadas ao funcionamento do
hospital, estarão sujeitas ao cumprimento dos valores limite de emissão previstos no Decreto-Lei
n.º 39/2018, de 11 de junho.
Não são propostas quaisquer medidas para a fase de exploração, dada a ausência de impactes
negativos significativos.
Plano de Monitorização
Deverá será ser efetuada uma medição indicativa da qualidade do ar ambiente das poluentes
partículas (PM10) e NOx, no primeiro ano de exploração, junto ao recetor sensível mais exposto
[atendendo à direção da(s) pluma(s) e proximidade].

A metodologia de avaliação a adotar deverá assegurar os objetivos de qualidade dos dados
prevista no Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 maio e ser realizada por empresa Acreditada pelo
IPAC.
Periodicidade de monitorização
A campanha de medições deve ser efetuada no primeiro ano de exploração do projeto e o
relatório de ensaios, a apresentar à CCDR Alentejo, deverá ser representativo de um ano civil.
Em face dos resultados a apresentar, num espaço de tempo não superior a 3 meses após a
conclusão das amostragens, nova periodicidade de monitorização será estabelecida, em função
dos resultados de concentração no ar ambiente observados.
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Ruído
O ruído decorrente do funcionamento da unidade hospitalar resultará principalmente de fontes
sonoras de caráter permanente. O ruído resultante das fontes móveis [(tráfego rodoviário e
tráfego aéreo (heliporto)] terá que garantir o cumprimento do critério de exposição máxima (Lden
≤ 55 dB (A) e Ln ≤ 45 dB (A)], situação que foi adequadamente avaliada e apresentada no estudo
“ACUSTICA [EP/AC]”, quanto às fontes fixas de ruído associadas ao funcionamento do HCA
terão, como é referido no citado estudo, que garantir o cumprimento dos critérios de exposição
máxima e de incomodidade previstos no Regulamento Geral do Ruído.
Os equipamentos a instalar terão que garantir os níveis de potência sonora homologados,
devendo o fabricante/instalador assegurar que o ruído e vibração por eles gerados não excedem
os critérios de projeto, quer no interior do hospital, quer no exterior das fachadas do edifício.
Não obstante os cálculos realizados pelo projetista e correspondentes dimensionamentos de
soluções de controlo de ruído e vibrações encontradas, deverá ser acautelado aquando da sua
instalação, que os níveis de ruído e vibrações decorrentes do seu funcionamento não excedem
os critérios definidos. Critérios estes que deverão ser verificados mediante ensaios acústicos a
realizar no final da obra.
Níveis máximos de ruído para pontos recetores no interior e exterior do edifício hospitalar em resultado do conjunto de
equipamentos fixos a instalar no hospital.
Quadro 11 – Ruido gerado pelos equipamentos associados ao funcionamento do HCA
Fonte: Projeto de Execução - ACUSTICA [EP/AC]

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 previsto (soma energética do Ruído de Residual com o Ruído Particular):
Quadro 12 - Níveis sonoros de Ruído Residual (Referência) de cada Ponto de Medição

Situação de
Recetor

R01 /
Pto 1
R02 /
Pto 2
R03 /
Pto 3
R04 /
Pto 4

Ruído Particular

Referência

Pisos

Ruído Ambiente

Emergência

decorrente

sonora

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

1º

45

41

41

48

45

38

38

46

48

43

43

50

3

2

2

1º

47

44

41

49

38

28

27

37

48

44

41

49

1

0

0

2º

52

48

47

54

36

27

27

36

52

48

47

54

0

0

0

1º

43

41

39

46

40

35

34

42

45

42

40

48

2

1

1

A análise do quadro anterior permite constatar que junto de todos os recetores sensíveis
avaliados, potencialmente mais afetados pelo ruído do projeto em análise, cumprem os limites
de exposição aplicáveis para zona sensível [Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A)], conforme
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estabelecido na alínea b), número 1 do artigo 11º do RGR (Decreto-Lei 9/2007).
Refere-se, ainda, que de acordo com o respetivo projeto acústico, os equipamentos com emissão
sonora relevante para o exterior se encontram devidamente instalados (segundo o estudo
ACUSTICA [EP/AC] pelo que, os equipamentos de natureza ruidosa de caráter permanente que
associados ao funcionamento da unidade hospitalar garantirão o cumprimento do Critério de
Incomodidade (artigo 13º do RGR: diferencial Ld ≤ 5 dB; Le ≤ 4 dB; Ln ≤ 3 dB), junto dos recetores
sensíveis identificados.
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.
Impactes cumulativos
Os diferentes projetos existentes e eventualmente previstos no respeitante às acessibilidades
rodoviárias provenientes da EN 114 e da EN 380, traduzir-se-ão no aumento do volume de
tráfego circulante a partir das principais vias distribuidoras existentes, pelo que se estima que os
impactes cumulativos serão negativos, mas pouco significativos. A presente estimativa, decorre
do volume de tráfego normalmente associado a estas vias ser reduzido, pelo que o efeito
cumulativo do funcionamento do Hospital Central do Alentejo e dos projetos associados não será
relevante no contexto regional.
Deverão ser implementadas as seguintes medidas de minimização:


Limitação da velocidade de circulação automóvel no interior do Parque de
estacionamento e áreas adjacentes ao Hospital Central do Alentejo a 20 km/h. tanto para
estacionamento de utentes, fornecedores…

Cristina, a Ana diz que tem de ficar assim, pois corresponde à modelação que foi efetuada com
base nos estudos de tráfego apresentados no EIA.Não se pode à data alterar







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 Parque de Estacionamento e áreas adjacentes ao 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 envolvente do edifício
hospitalar e estacionamento, e na via distribuidora local interior.
Os equipamentos deverão ser selecionados apresentando a homologação acústica nos
termos da legislação aplicável e ser regularmente revistos, em particular, relativamente
ao ruído gerado e estabelecido pelo fabricante.
Qualquer outra fonte de ruído e/ou atividade potencialmente ruidosa deverá ser
devidamente gerida para que os limites acústicos aplicáveis sejam cumpridos.

Plano de Monitorização Ruído
O plano de monitorização de ruído tem como principais objetivos assegurar que os níveis
sonoros previstos na fase de projeto se verificam. Quanto ao funcionamento dos
equipamentos de natureza ruidosa de caráter permanente associados ao funcionamento do
hospital, deverá o proponente assegurar a observância dos limites de ruído previstos no Estudo
Acústico (Acústica [EP/AC] – técnico responsável Eng.º Luís Conde Santos), devendo caso não
se observem os valores previstos, ser adotas as necessárias medidas de
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minimização/alteração/substituição de forma a que se verifiquem os níveis sonoros apresentados
em projeto.
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 (incluído as
componentes tonais e impilsivas) para o critério de incomodidade, deverão ainda ser registados
acuando do ensaios a efetuar as condições meteorológicas observadas.
Os locais de amostragem são os indicados de P1 a P4, as medições deverão ser efetuadas por
empresa acreditada para o efeito e seguir a metodologia indicados no Guia Prático para
Medições de Ruído Ambiente (documento da Agência Portuguesa do Ambiente), o qual se baseia
na Norma Portuguesa 1730 (1996) – Descrição e Medição do Ruído Ambiente (parte 1, 2 e 3).
Periodicidade de monitorização
A realização da campanha de medições deve ser efetuada no primeiro ano de exploração do
projeto devendo o relatório de ensaios, a apresentar à CCDR Alentejo, conter a informação
mínima prevista no ponto 4 do citado Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente.
Caso nessa campanha (que deverá contemplar a totalidade dos equipamentos de natureza
ruidosa associados ao funcionamento do Hospital Central do Alentejo) sejam detetados valores
acima dos previstos no EIA, deverão ser adotadas as medidas de minimização adequadas por
forma a alcançar os níveis de ruído estimados no EIA para a fase de exploração. E ser efetuada
nova campanha após a adoção de medidas de correção necessárias.
Caso ocorra qualquer alteração, ao nível dos equipamentos de natureza ruidosa com implicações
a nível de emissão de ruído sobre o ambiente sonoro envolvente, justificar-se-á, nova campanha
de monitorização.
Paisagem
Durante a fase de exploração, os principais impactes expectáveis neste fator, estão associados
à presença das novas áreas edificadas, de caráter permanente, numa área de estudo que
manifesta uma qualidade visual tendencialmente moderada, função da humanização da
paisagem, diminuindo a sua diversidade e especificidade, mas sem a presença de elementos
dissonantes e prevalecendo uma matriz natural da envolvente.
Assim, os principais impactes visuais associados à presença de uma Unidade Hospitalar, numa
matriz rural, e considerando o número reduzido de observadores potencialmente afetados,
podem classificar-se de negativos, permanentes, diretos, locais, irreversíveis, de magnitude
moderada e pouco significativos.
A implementação do Projeto de Integração Paisagística (PIP), permitirá atenuar os impactes
anteriormente descritos para este fator ambiental, nomeadamente através da integração
paisagística de toda a envolvente, e dos arranjos exteriores a implementar em espaços entre os
edificios e áreas de circulação (eixos) dos utentes e profissionais.
A concretização do PIP terá um contributo decisivo para a valorização paisagística de toda a
construção associada à Unidade Hospitalar e parque de estacionamento contribuindo para o
ensombramento deste e enquadramento de uma extensa área impermealizada na paisagem
encolvente, atenuando por outro lado o efeito da presença da área edificada (edifício composto
por um conjunto de volumes com características e tipologias distintas, e por 10 pisos), e da
intrusão visual associada (dimensão), que poderá constituir um impacte positivo para potenciais
observadores (caráter subjetivo) que poderá revelar-se como um edifício interessante para uns
e uma referência na arquitetura da região, e para outros um impacte visual negativo.
A integração paisagística preconizada no EIA assenta fortemente na utilização de árvores em
alinhamento nos eixos dos acessos rodoviários e nas áreas circundantes ao edifício, para além
de ser garantida a arborização pré-existente nos terrenos confinantes com o hospital e respetivo
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parque de estacionamento, respeitando assim a integração com a paisagem envolvente,
traduzindo-se na minimização do impacte negativo que poderá resultar da artificialização da
paisagem rural envolvente.
Saliente-se que no Plano de Plantação não deverá constar a Robinea pseudoacacia
“Pyramidalis”, a plantar nos espaços ajardinados entre os edifícios mais baixos, devido a ser uma
planta infestante.
Resíduos
Na fase de exploração do HCA e respetivo parque de estacionamento, será espectável a
seguinte produção de resíduos:

Quadro 13 - produção de resíduos na fase de exploração do HCA
Fonte: EIA

À atividade da gestão destes resíduos, é considerada a seguinte afetação de equipamentos
Quadro 14 - produção diária e capacidade de armazenamento de resíduos na fase de exploração do HCA
Fonte: EIA

Esta estimativa de produção de resíduos foi calculada tendo em conta as capitações definidas
no “Guia para organização e dimensionamento de Ecocentro Hospitalar”, tendo por base de
estudo, uma previsão de 500 camas, devendo ser garantida uma capacidade de armazenamento
para 3 dias para os resíduos indiferenciados, 7 dias para os resíduos recicláveis e 2 dias para os
resíduos perigosos.
Foram ainda identificados os equipamentos necessários para a gestão de resíduos e as
respetivas condições de armazenamento.
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Medidas a implementar nas fases de construção / exploração























Implementar um Sistema de Gestao de Residuos;
Identificar e delimitar devidamente todos os locais de gestão de resíduos, de forma
inequívoca e indelével, incluindo a identificação individual dos diferentes contentores/caixas
utilizados para a armazenagem de resíduos com os respetivos códigos LER, considerando
que os contentores/caixas ou outras formas de acondicionamento de resíduos devem ser os
adequados à tipologia dos resíduos produzidos;
Dar cumprimento ao estipulado na legislação específica relacionada com a gestão de
resíduos, nomeadamente o novo Regime geral de Gestão de Resíduos (Anexo I do DL
102/D/2020, de 10 de dezembro) e o DL 152-D/2017, de 11 de dezembro, na versão dada
pelo Anexo V do DL 102-D/2020, de 10 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da
gestão dos variados fluxos específicos de resíduos;
Armazenar em local devidamente identificado, todos os resíduos perigosos, ou os que
possuem componentes perigosos, separado dos restantes resíduos, em zona coberta e
impermeabilizada, acondicionados em caixas estanques, cujo material constituinte não reaja
com os líquidos que possam ser derramados pelos resíduos. Em caso de derrame não
deverão ser efetuadas operações de lavagem, e, quando necessário, a limpeza de
pavimento contaminado deverá ocorrer a seco, com utilização de absorventes sólidos,
recolhidos para posterior tratamento.
Assegurar o armazenamento dos resíduos hospitalares de acordo com o especificado na a
legislação em vigor, devendo ser garantidas as condições de refrigeração nele previstas;
Assegurar que os locais de armazenamento de resíduos são:
- dotados de superfícies impermeáveis;
- apetrechados com sistemas de recolha de derramamentos e, quando apropriado, de
decantadores e purificadores-desengorduradores;
- dotados de coberturas à prova de intempéries.
Elaborar e manter atualizados os planos de manutenção e de conservação das instalações
e dos equipamentos inerentes à gestão de resíduos;
Tomar todas as precauções necessárias no que respeita à entrega e receção de resíduos,
de forma a prevenir ou minimizar a poluição do ar, do solo e das águas superficiais e
subterrâneas, bem como outros efeitos negativos para o ambiente, como os odores, ruídos
e os riscos para a saúde humana;
Proceder à inscrição no SIRER (Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos), no
prazo de um mês após início da atividade ou do funcionamento da instalação, através da
plataforma SILIAmb da Agência Portuguesa do Ambiente, nos termos do artigo 96.º do
Regime Geral de Gestão de Resíduos (Anexo I do DL 102-D/2020, de 10 de dezembro). O
registo será efetuado no site oficial da APA, em «www.apambiente.pt»;
Proceder anualmente à submissão de dados dos movimentos resíduos no SIRER (Sistema
Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos), através da plataforma SILIAmb da Agência
Portuguesa do Ambiente, nos termos do artigo 97.º do Regime Geral de Gestão de Resíduos
(Anexo I do DL 102-D/2020, de 10 de dezembro). O preenchimento do Mapa Integrado de
Registo de Resíduos (MIRR) deverá ser será efetuado no site oficial da APA, em
«www.apambiente.pt»;
Encaminhar os resíduos geridos e produzidos para destino autorizado para o efeito. Todas
as empresas/entidades recetoras de resíduos deverão constar do SILOGR (Sistema de
Informação do Licenciamento de Operações de Gestão de Resíduos), constante do site
oficial da APA, em «www.apambiente.pt»;
Preencher as Guias Eletrónicas de Acompanhamento de Resíduos (e-GAR) quando estes
são enviados para fora da unidade, de acordo com a Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril,
disponíveis
na
plataforma
eletrónica
da
APA
Portal
SILiAmb
«https://siliamb.apambiente.pt», como parte integrante do SIRER;
Os trabalhadores devem dispor de informação atualizada sobre os riscos para a segurança
e saúde, bem como formação adequada e suficiente no domínio da segurança, higiene e
saúde no trabalho, tendo em conta as respetivas funções e o posto de trabalho.
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Realizar ações de formação no sentido de implementação de boas práticas e processos de
otimização da separação dos diferentes tipos de resíduos na origem;
Elaboração de um Plano de Gestão de Resíduos, tendo como objetivo primordial o
planeamento das operações direta e/ou indiretas a serem tomadas em relação aos diferentes
tipos de resíduos produzidos durante as fases de construção e exploração.

Monitorização
Garantir a implementação de planos de manutenção e monitorização, através de um Plano de
Gestão de Resíduos e do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR), a realizar
anualmente.
Socioeconomia
Para a fase de exploração e manutenção do projeto, e de acordo com informação expressa no
EIA, os impactes associados aos aspetos relacionados com as “atividades económicas e
emprego, e condições de vida da população”, podem ser classificados como positivos,
significativos e permanentes. Esta classificação prende-se, sobretudo, com os impactes
esperados ao nível do desenvolvimento económico e social da região e da criação de emprego.
De acordo com informação expressa no EIA, perante a tendência de despovoamento e recessão
desta zona, o Projeto do HCA 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 HCA, 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.
A presença de trabalhadores com diversos graus de especialização e formação, 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.
Saúde Humana
Na fase de exploração do projeto, os impactes negativos expetáveis na saúde da população
local, estão essencialmente associados às seguintes ações:


exposíção aos níveis de ruído, que de acordo com a abordagem efetuada no parecer
referente ao fator ruído, o ruído decorrente do funcionamento da unidade hospitalar
resultará principalmente de fontes sonoras de caráter permanente, sendo que o ruído
resultante das fontes móveis [(tráfego rodoviário e tráfego aéreo (heliporto)] apenas terá
que garantir o cumprimento do critério de exposição máxima (Lden ≤ 55 dB (A) e Ln ≤
45 dB (A)], situação que foi adequadamente avaliada e apresentada no estudo
“ACUSTICA [EP/AC]”, que integra o EIA.
O ambiente sonoro dos recetores sensíveis existentes na área de potencial influência
acústica do projeto, é pouco perturbado, típico de meio rural pouco humanizado, com
envolvente de atividade agropecuária. As principais fontes o ruído são o tráfego
rodoviário local, o tráfego aéreo esporádico no Aeródromo de Évora, a atividade
agropecuária (Qtª da Fonte Santa) e o ruído característico da natureza (da aerodinâmica
vegetal e fonação animal), estima-se que se venham a observar acréscimos de LAeq
inferiores ≤ a 3 dB (A), devendo os indicadores de ruído de longa duração manterse característicos de zona sensível.
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Nesta fase, considera-se que os impactes positivos no fator saúde Humana, decorrentes da
construção e fase de exploração do HCA na região do Alentejo, se repercutirá em 3 (três) níveis:
1. Económico
A elaboração/programação/construção e depois o seu normal funcionamento, traduzir-se-á num
impacte económico positivo na Região do Alentejo, já que exigirá um grande número de novos
trabalhadores assim como necessitará de um maior número de serviços externos e de apoio o
que, provocará um aumento da indústria/comércio na região.
2. Psíquico/social
A existência de um Hospital Central do Alentejo com estas características e, com estas
funcionalidades, transmite uma sensação de segurança/tranquilidade/bem estar, dado que o
aparecimento de um problema de saúde poderá ser resolvido de uma forma imediata e
eficaz, o que é sublinhado/reforçado pela existência de um Heliporto.
3. Saúde
A saúde e o bem-estar dos utentes residentes na região, e de todos os outros, que em caso de
uma situação de falta de saúde podem de uma forma rápida /urgente (dependendo da situação
clínica que apresentem no momento), ser atendido e ser resolvida de acordo com os critérios
clínicos e com base nos conhecimentos técnicos/científicos actuais de modo a salvaguardar a
sua saúde e proporcionar um estadio de vida saudável físico e psíquico.
A construção do novo Hospital Central do Alentejo em Évora mostra-se indispensável na medida
em gue as insuficiências críticas das atuais instalações do Hospital não são resolúveis no quadro
normal de uma política de investimentos, sendo de destacar, desde logo, a existência de uma
Estrada Nacional (EN 18) a separar os dois principais conjuntos edificados - Hospital do Espirito
Santo e Hospital do Patrocínio - situação que determina a duplicação de estruturas e a
ineficiência na prestação de cuidados.
Os constrangimentos motivados pela separação física dos dois edifícios principais provoca
disfunções operacionais graves implicando custos acrescidos de exploração com o pessoal, com
o transporte de doentes entre edifícios, com a perda de eficiência e duplicação de funções e,
principalmente, dificuldades acrescidas, ao nivel da gestão do doente.
Por seu turno, a obsolescência das atuais instalações determina que sejam realizados elevados
investimentos de manutenção/requalificação das atuais estruturas (dificuldades ao nivel do
estado de conservação dos edifícios, das instalações e equipamentos elétricos, das instalações
de águas e esgotos de ambos os edifícios) para que se consiga manter o mínimo de qualidade,
bem como garantir o acesso da população aos cuidados de saúde.
Os atuais edifícios do Hospital do Espírito Santo ultrapassaram a sua vida útil nomeadamente,
em relação as instalações técnicas especiais, não permitindo à data, cumprir com segurança o
seu principal desiderato — a prestação de cuidados de saúde diferenciados.
Os atuais edifícios não cumprem nomeadamente entre outros aspetos, com:









A legislação de segurança contra incêndios em edifícios de tipo hospitalar;
O regulamento dos sistemas energéticos de climatização em edifícios;
Medidas que limitem os riscos inerentes à utilização de radiações;
O regulamento das instalações elétricas em edifícios hospitalares;
O regulamento geral do ruído;
O estabelecido ao nível do conforto térmico, visual e acústico;
As especificações técnicas param o Comportamento Sismo-Resistente de Edifícios
Hospitalares;
O regulamento geral de distribuição de água e drenagem de águas residuais em hospitais.

A imprescindibilidade da construção do novo HCA em Évora, é um facto, na medida em que
permite, não só superar as insuficiências críticas descritas, como obter um conjunto significativo
de benefícios, que em seguida se detalha:
Benefícios Sociais
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A construção do novo hospital permitirá a obtenção de ganhos sociais muito significativos,
designadamente:







Existe maior conforto nos momentos de maior dificuldade para o doente e da família em
resultado da existência de uma unidade mais próxima do ponto de vista geográfico;
O novo hospital dispõe de quartos duplos de ocupação individual, que permitirá o
acompanhamento familiar dos doentes.
Verifica-se a redução do nível de absentismo dos doentes em resultado da melhoria no acesso
da população aos cuidados de saúde;
Verifica-se igualmente a redução do nível de absentismo dos familiares/acompanhantes do
utente na deslocação aos serviços de saúde – o tratamento fora da região implica
invariavelmente a perda do dia de trabalho;
Registam-se melhorias claras na saúde dos utentes (anos de doença evitáveis, vidas salvas);
Os benefícios diretos relacionados com a poupança nos custos ao tornar os cidadãos mais
saudáveis.

Benefícios Económicos
Em termos económicos, a construção do novo hospital permite, a um custo mais económico,
tratar doentes que no presente são encaminhados para fora da região - trata-se da transferência
de verbas que atualmente são pagas noutras regiões para o Alentejo, com poupanças
económicas significativas ao nível transporte de doentes.
Por outro lado, a nova unidade permitirá a internalização da grande maioria dos exames
complementares de diagnóstico e terapêutica. Permitirá também dar resposta às necessidades
de exames de diagnóstico das unidades de cuidados de saúde primários. Tais situações, para
além de promoverem uma maior utilização dos serviços públicos em detrimento de serviços
privados, implicarão poupanças visíveis ao nível dos Fornecimentos e Serviços Externos não só
do HESE mas também da ARSA.
Refiram-se igualmente os ganhos obtidos por via da redução de despesa relacionada com as
insuficiências das atuais instalações, como p.e., a necessidade de ter disponível uma ambulância
24 horas/dias disponível para o transporte de doentes entre os dois edifícios hospitalares ou a
necessidade de ter uma equipa médica de urgência interna no edifício que não possui o Serviço
de Urgência Geral e Pediátrica.
Com efeito, se os benefícios referidos anteriormente geram poupanças diretas no orçamento do
Serviço Nacional de Saúde, importa igualmente destacar o impacto que um investimento desta
relevância possui na economia da região (destaque-se p.e. a melhoria dos níveis de
empregabilidade, o impulso na economia local, ou o aumento do investimento).
Benefícios de Segurança e Qualidade
A construção de uma unidade moderna e com elevado nível de diferenciação clínica e
tecnológica, permite garantir níveis de segurança e qualidade que não possíveis de obter com
as atuais infraestruturas do Hospital.
O novo Hospital estará dotado de instalações e equipamentos que potenciam segurança e
qualidade para os doentes, reduzindo problemas evitáveis como quedas ou infeções
hospitalares.
De igual forma, as novas instalações beneficiam os profissionais que trabalham no HESE,
medida em que permitem, por um lado, ganhos de produtividade em função da redução do
trabalho perdido na execução das tarefas e, por outro lado, a redução dos níveis de absentismo
laboral, dado que os profissionais desempenham as suas funções num ambiente mais seguro
O novo Hospital ao qual o parque de estacionamento em avaliação é componente
essencial destaca-se sobretudo por ser provido, nomeadamente de:


Elevado plateau tecnológico, caracterizado, nomeadamente, pela existência de uma
componente de radioterapia, de medicina nuclear e de procedimentos angiográficos de
diagnóstico e terapêutica. Este nível de diferenciação permitirá responder às
necessidades da população do Alentejo, reduzindo significativamente o recurso a
cuidados na região de Lisboa, com benefícios em termos de qualidade para o doente e
redução dos custos de transporte.
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O plateau tecnológico dispõe ainda de um total de 30 camas de cuidados
intensivos/intermédios, distribuídas por cuidados polivalentes, coronários e intermédios,
de 11 salas de bloco operatório, bem como, várias salas para a realização de exames
especiais e 40 de postos de recobro, distribuídos por 3 tipologias de recobro.



Elevado desenvolvimento das áreas de ambulatório, refletindo o paradigma atual das
tendências de ambulatorização, e traduzido nos espaços dedicados a consultas, hospital
de dia, meios complementares de diagnóstico e terapêutica e cirurgia de ambulatório.



Elevada orientação ao doente, através da constituição de espaços - “clusters”
organizados por processo, que incluem gabinetes de consultas médicas, não médicas,
salas de tratamento e gabinetes técnicos, permitindo melhor acessibilidade e qualidade
nos cuidados prestados aos doentes, bem como uma maior complementaridade no
trabalho dos profissionais.



Especialidades que nos atuais edifícios tem o seu desenvolvimento mitigado por faltas
de condições, e que serão alvo de célere desenvolvimento pelo fim dos atuais
constrangimentos (falta de tempos de bloco operatório, espaços de consultas e
internamento), tais como: Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Imunoalergologia,
Infecciologia e Neurocirurgia.



Especialidades, que não se afirmaram no atual hospital, por manifesta falta de
condições, e que regressarão em virtude das condições técnicas projetadas/criadas para
o efeito no novo hospital, tais como: Cirurgia Maxilo Facial e Reumatologia.



Novas especialidades para responder à grave carência existente, tais como: Medicina
Nuclear (vai permitir internalizar a execução dos exames maioritariamente realizados em
Lisboa), Cuidados paliativos, valência não disponível atualmente, e cujo internamento de
15 camas vai permitir o otimizar o internamento de oncologia, medicina interna e aliviar
o Serviço de Urgência.



Elevado nível de informatização das áreas clínicas e de automatização dos processos
de suporte à atividade com distribuição robotizada, permitindo a integração da
informação e uma maior eficiência nas tarefas administrativas dos profissionais.

Saliente-se que, a construção deste novo equipamento hospitalar terá um significativo
impacte positivo regional, nomeadamente na região sul do país, porque permitirá
oferecer na região uma elevada diferenciação técnica inexistente até à data e cuja
necessidade foi evidente no combate à atual pandemia COVID-19.
3.2.3 Fase de Desativação
A fase de desativação do projeto, corresponderá à paragem total da atividade e serviços
complementares e à reversão dos trabalhos efetuados na fase de construção e na restituição da
situação de referência, o que se traduzirá em operações de demolição/desmantelamento do
conjunto.
Os impactes expetáveis para a fase de desativação, num cenário de remoção de infraestruturas
da área de estudo, serão semelhantes aos referidos para a fase de construção, nomeadamente,
os determinados pela implantação/funcionamento das zonas de estaleiro e circulação de
veículos pesados e ligeiros associados às operações de demolição e remoção de infraestruturas,
provocando uma degradação da qualidade do ar e aumento dos níveis de ruído naquela região.
Numa primeira fase os impactes negativos decorrentes das ações anteriormente mencionadas,
serão semelhantes aos da fase de construção, podendo classificar-se de negativos, diretos e
indiretos, certos, temporários, reversíveis, de curto prazo, de âmbito local e regional, de
reduzida magnitude e pouco significativos, se implementado um Plano de Desativação e
um Plano de Requalificação/Recuperação da área intervencionada, permitirá a
salvaguarda, de forma sustentada, de todos os aspetos ambientais passíveis de afetação.
3.3 Riscos
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De acordo com informação expressa no EIA, pretende-se que na fase de exploração do edifício
hospitalar sejam realizados exercícios de evacuação que envolvam simulacros, nomeadamente
com a utilização de fumos, considerando-se que esta ação só poderá ser concretizada mediante
a informação prévia dos ocupantes e com a colaboração dos Bombeiros e de delegados da
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
Deste modo, e atendendo à dimensão do edifício hospitalar e respetivos recintos associados
(parques de estacionamento, etc.) em análise, e atendendo às seguintes situações:


vulnerabilidade das pessoas envolvidas (pacientes com pouca mobilidade, ocupantes
ocasionais, que desconhecem o edifício, etc.), que implicam sistemas de planeamento
mais complexos para situações de emergência,



que a gestão da segurança em edifícios, deve começar pela identificação dos perigos
e ações, e análise das situações de risco associadas (incêndios, atividade sísmica,
falhas no abastecimento de eletricidade, etc.), com eventual necessidade de evacuação
do edifício,

considera-se que, de forma a minimizar os danos em situações de emergência, deverão ser
apresentados antes do inicio da fase de entrada em exploração do HCA, um Plano de
Contingência e um Plano de Emergência Interna, aprovado pela ANEPC, que contemple a
realização de um simulacro de evacuação hospitalar, todos os anos durante o mês anterior ao
início do período crítico (incêndios), e/ou de outros, em função do estabelecido no Plano de
Contingência e no Plano de Emergência Interna, relativamente aos diferentes riscos associados
(atividade sísmica, etc.).
Deverá ainda ser implementado um Programa de formação e sensibilização dos
trabalhadores/profissionais hospitalares, que prevê a realização de ações de formação sobre os
diversos riscos associados ao meio hospitalar e que exijam a sua ativação (ex: prevenção e
combate a incêndio, atividade sísmica, etc.). o PGAO deverá ainda contemplar estas ações.
3.4 Impactes Cumulativos do Projeto
O impacte cumulativo mais significativo decorrente da exploração do HCA e respetivo Parque de
Estacionamento, decorre do incremento da acessibilidade e mobilidade, de pessoas
(funcionário, doentes e visitantes) de cargas e serviços, seja normal seja de urgência, que têm
de ser garantidas da região e da cidade para o HCA, e do HCA para a cidade, nomeadamente
de/para os nós intermodais de transportes, nomeadamente rodoviários (estação de
camionagem) e ferroviários (Estação ferroviária Évora Norte e Évora Sul), e de/para o exterior
da cidade e do concelho (na ligação à região), garantido a adequada mobilidade que transforma
este HCA num verdadeiro hospital de impacto regional e nacional, tal como expresso no Parecer
externo da UE, datado de 23/07/2021.
As estimativas de aumento de tráfego durante as várias fases de construção contribuem para
uma avaliação crítica da potencial sobrecarga viária na rede existente, cujo reforço não foi
equacionado ou programado. A sobrecarga das vias existentes e partilhadas (CM1085, EN114
e EN380), implica o seu mais rápido desgaste e a necessidade de avaliar o estado das vias (ao
longo da fase de construção), e prever a sua manutenção compatível com os vários utentes da
infraestrutura. Não são, ainda, apresentadas estimativas para os fluxos de tráfego normais
(pessoas e cargas) e de urgência, para os vários modos de transportes (incluindo os
suaves) nem para os transportes públicos em fase de exploração.
4. Pareceres Externos das Entidades Externas à CA
A. Da análise do parecer externo da Câmara Municipal de Évora (em Anexo I), datado de
02/07/2021, consideram-se pertinentes as seguintes questões nele contempladas:
(…)
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É um equipamento necessário e previsto no Plano Diretor Municipal de Évora desde 2008, que trará
importantes benefícios socioeconómicos pela criação de postos de trabalho diretos e indiretos, e, sobretudo,
pelo salto qualitativo dos serviços de saúde prestados a toda a população do Alentejo, com uma área de
influência de primeira linha que abrange cerca de 200 mil pessoas e, numa segunda linha, mais de 500 mil
pessoas.
Como já foi referido no anterior parecer de enquadramento produzido pela CME em resposta ao ofício SAIARSA/2021/371 de 04/03/2021, onde se solicitava resposta a pontos que lhes identificaram como
fundamentais, que afinal se reportava ao ofício S00336-2021-DAS/DAAMB da CCDRA e que se junta como
Anexo 1;
a)

através de ofício do Ministério da Saúde com entrada a 22 de novembro 2001, foi comunicado à
CME a elaboração de estudo estratégico de viabilidade dos Hospitais do Espírito Santo e
Patrocínio e a necessidade de um novo hospital,

b)

a localização seria em área rural, em terreno expropriado pela Comissão de Construções
Hospitalares, património do Estado, situação que veio a ser acordada em reunião a 27 de janeiro
de 2003 entre a CME, o HESE e a ARSA.

Esta nova localização do Hospital não se enquadrava nos planos municipais de ordenamento do território
que se encontravam em vigor, uma vez que, à data, este equipamento estava previsto no interior do
perímetro urbano de Évora. Em 2008, a revisão do Plano Diretor Municipal de Évora publicado através do
Regulamento nº 47/2008 de 25 de janeiro, passa a prever a construção do então Hospital Regional de
Évora, atualmente designado por Hospital Central do Alentejo, na União das Freguesias de Malagueira e
Horta das Figueiras, a poente/sul da cidade, entre a EN114 e a EN380 com a interseção com o CM1085,
bem como nova rede rodoviária de acesso.
A construção deste equipamento da responsabilidade da administração central é considerada na proposta
do PDM como estruturante para a cidade e para o concelho.
O quadro de financiamento comunitário que vigorava em 2008 permitiu a celebração do acordo estratégico
de colaboração que foi assinado a 31 de outubro de 2008 entre a ARS e a CM, para o lançamento do
Hospital Central do Espírito Santo, em Évora, que se encontra como anexo ao aditamento do EIA em
análise.
O acordo tinha como objetivo regular as relações entre a ARSA e a CME tendo em vista a construção e o
financiamento do novo Hospital, mas também, as fontes de financiamento dos encargos em
infraestruturados através de candidatura ao QREN-2007/2013 e a afetação de verbas da administração
central através do PIDDAC, de forma a não recair sobre o município qualquer encargo que não tivesse sido
objeto de financiamento específico e caso recaísse, este seria compensado.
Decorridos 13 anos e continuando o município empenhado na concretização deste equipamento de saúde
estruturante, foi reencetado internamente o processo de elaboração do projeto dos acessos ao hospital:






numa 1ª fase com base no Plano de Apresentação do Projeto do Novo Hospital de Évora de junho
de 2009 (figura 1), fornecido ao município, com implantação do edifício, do estacionamento e do
referido arruamento de acesso com 4 faixas de rodagem, à partida adequadamente dimensionado
ao bom escoamento e tráfego,
numa fase mais recente introduzindo reajustamentos com base no Projeto de Execução do
Hospital Central do Alentejo de maio de 2019, esgotos pluviais e espaços exteriores, fornecido
pela ARSA, solicitados pelos serviços técnicos municipais com vista à compatibilização de ambos
os projetos, Hospital e acessos,
aguardando-se informação daquela entidade quanto às ligações do HCA às restantes
infraestruturas elétricas, telecomunicações e gás.


Relativamente às acessibilidades, a CME refere no seu parecer que, após conclusão do projeto do
acesso e infraestruturas, aprovação por parte das entidades exteriores; IP, E-Redes, Altice/Meo, Dianagás
e AdVT/AdP e garantido o financiamento por parte da administração central, será possível encetar os
demais trabalhos no que toca às expropriações, lançamento, adjudicação e execução de empreitada.
Resolvido o acesso imediato ao Hospital, coloca-se a questão da concretização da restante rede de
infraestruturas rodoviárias municipais e nacionais que servirá o Hospital Central do Alentejo, representada
na Figura 2 (capítulos 4 e 5 do Anexo 1).
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Complementamos o parecer de enquadramento produzido em março de 2021 pela CME, Anexo 1, com a
seguinte informação:

Rede Rodóviária e Outra Vias
Esclarecimento relativamente aos conteúdos do 1º parágrafo da pág. 7, 2º parágrafo da pág. 14 e 2º
parágrafo da pág. 23 do Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental, quanto a:

Não aplicação das regras do Plano de Urbanização de Évora (Capítulo II - Cidade
Extramuros e Secção I – Rede Viária) à situação do Hospital Central do Alentejo, por este
se localizar em área rural, fora da área urbana,

Não resultar claro ser da responsabilidade da CM a elaboração dos estudos prévios
aquisição dos terrenos e a concretização física das vias, face ao conteúdo dos art.º 34 e
art.º 35 do Regulamento do PUE, sendo, contudo, obrigatório o seu cumprimento:
REDE DE SANEAMENTO
REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS
A avaliação do saneamento em sede de EIA não é considerada em toda a sua dimensão, nem reflete a
pressão urbanística que pela sua construção será despoletada, considerando não serem esperados
impactes negativos cumulativos.
O saneamento preconizado para o Hospital Central do Alentejo, HCA, parte da premissa que “…as redes
de drenagem de águas residuais provenientes do HCA serão lançadas diretamente na rede pública…”.
Sucede que não existe qualquer rede pública de drenagem no local, visto que o HCA foi projetado para um
local fora da área urbana da Cidade e fora da bacia de drenagem onde estão instalados os coletores e
emissários que conduzem as águas residuais para a ETAR de Évora.
Antes de mais referir que à semelhança do que sucede com o abastecimento de água, o projeto do HCA
não indica com clareza quais os caudais de águas residuais nem a carga orgânica.
Como é sabido o estado Português concessionou o sistema de saneamento de águas residuais “em alta” à
empresa AdVT/AdP (Águas do Vale do Tejo/Águas de Portugal). Este sistema engloba os emissários e
ETAR´s.
Nesta situação do HCA, aquando do primeiro estudo, há cerca de 15 anos, foi considerada a hipótese de
condução das águas residuais, por gravidade, para a ETAR do Bairro das Espadas, que a empresa
concessionara do sistema “em alta”, tencionava remodelar, eventualmente reconvertendo esta ETAR numa
estação elevatória.
Sucede que o projeto do HCA não avançou na altura e a empresa AdVT/AdP abandonou esse projeto e
manteve a ETAR que serve um pequeno aglomerado populacional e não teria capacidade para receber os
efluentes do HCA.
Portanto, colocam-se duas alternativas:
I. A hipótese do HCA fazer a ligação à rede pública através de sistema elevatório;
II. A hipótese de se construir uma ETAR que servisse o HCA, eventualmente outros utilizadores que
fiquem situados a oeste da Cidade.
A hipótese I terá de ser resolvida pelo HCA porque será uma instalação privativa para servir exclusivamente
o HCA.
A hipótese II seria mais abrangente visto que a localização do HCA irá provocar um impacto urbano na zona
a oeste da Cidade, havendo suscetibilidade de no futuro outras unidades necessitarem de ligar as águas
residuais a um sistema de tratamento.
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Considera-se que solução mais indicada seja a construção de uma ETAR, que viesse a servir o HCA e
pudesse no futuro ser ampliada para outros utilizadores.
Nesta segunda hipótese teria de competir á ARSA/HCA a construção da ETAR e eventual integração na
gestão dos sistemas que transitaram para a gestão das AdVT/AdP.
Nesta situação seria necessário envolver as AdVT/AdP no processo
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
O projeto do Hospital Central do Alentejo, HCA, não é totalmente claro em relação à quantidade de água
que vai ser necessária. Indicam genericamente um consumo de 600 litros por cama para um total de 500
camas, o que dá 300 m3/dia ou seja 3,47 litros/segundo.
Referem a construção de um reservatório de 300 m3 que daria para fazer face a um consumo de 24 horas.
Em termos de caudal de funcionamento referem um caudal instantâneo de 29,40 litros /segundo. Portanto
indicam:


Caudal instantâneo = 29,40 l/s



Caudal médio diário = 3,47 l/s

Dispondo de reservatórios de regularização, o que o Município deseja saber é o caudal máximo diário.

B. Da análise do parecer externo das Águas do Vale do Tejo (em Anexo II), datado de
02/07/2021, consideram-se pertinentes as seguintes questões nele contempladas:
Na sequência da análise efetuada aos elementos recebidos na carta em assunto, informamos que na
envolvente da área em questão não existem quaisquer infraestruturas da responsabilidade da Águas do
Vale do Tejo, S.A..

C. Da análise do parecer externo da ANACOM (em Anexo III), datado de 25/06/2021,
consideram-se pertinentes as seguintes questões nele contempladas:
(…)
Em resultado da análise verificou-se a inexistência de condicionantes de natureza radiolétrica, aplicáveis à
área de estudo em causa. Assim, a ANACOM não coloca objeção à implementação do projeto na área de
estudo definida.

D. Da análise do parecer externo da ANEPC (em Anexo IV), datado de 17/07/2021, consideramse pertinentes as seguintes questões nele contempladas:
(…)
Deverá ser elaborado um Plano de Segurança/Emergência para a ocorrência de acidentes ou outras
situações de emergência, durante a fase de construção que contemple, entre outras informações, os
procedimentos e ações a adotar pela empresa responsável, de forma a minimizar os potenciais efeitos
negativos, designadamente o cumprimento das normas de segurança respeitantes ao armazenamento de
matérias perigosas no espaço físico do estaleiro.
Deverá ser assegurado o cumprimento da legislação vigente no que respeita à prevenção de incêndios
rurais (Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual), designadamente no que concerne
à manutenção de faixas de gestão de combustível na envolvente à área de implantação do projeto, tanto
na fase de construção como na fase de exploração.
Deverão ser removidos de modo controlado todos os despojos das ações de desmatação, desflorestação,
corte ou decote de árvores, cumpridas que sejam estas disposições legais que regulam esta matéria. Estas
ações deverão ser realizadas fora do período critico de incêndios rurais e utilizando mecanismos adequados
à retenção de eventuais faíscas.
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Deve ser assegurado que os trabalhos a desenvolver no âmbito da execução do Projeto não comprometam
a operacionalidade das ações de proteção civil e socorro, devendo ficar asseguradas as acessibilidades e
espaço de estacionamento privilegiado destinado a organismos de socorro a envolver em situações de
acidente/emergência, bem como as ligações aos núcleos populacionais existentes.
Deverá ser informado o Serviço Municipal de Proteção Civil de Évora sobre a implementação do projeto,
para uma eventual atualização do respetivo Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil e do Plano
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
Deverá ser assegurado o cumprimento do Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndios em
Edifícios, que foi estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, na sua atual, e demais
portarias técnicas complementares, em particular a Portaria n° 1532/2008, de 29 de dezembro.
Por fim, no contexto da impermeabilização do solo projetada, do reposicionarnento das linhas de água
considerado, bem como da implantação da passagem hidráulica prevista, sendo que dal possa advir um
incremento da vulnerabilidade dos elementos expostos, atuais ou futuros, face à ocorrência de fenómenos
de precipitação intensa, deverão ser equacionadas as medidas que melhor permitam mitigar os efeitos
adversos associados.

E. Da análise do parecer externo da Rede Elétrica Nacional, S.A. - REN (em Anexo V), datado
de 24/06/2021, consideram-se pertinentes as seguintes questões nele contempladas:
(…) informa que no âmbito destas concessões, não existem quaiquer infraestruturas em
exploração ou em projeto na área em avaliação.
F. Da análise do parecer externo da Universidade de Évora (em Anexo VI), datado de
23/07/2021, consideram-se pertinentes as seguintes questões nele contempladas:
(…)
A localização do HCA encontra-se prevista nos Planos Municipais de Ordenamento do Território do
Concelho de Évora desde 2008 e é estruturante para a cidade e para o concelho (cf. Fig. constante no
presente parecer). De forma a viabilizar este equipamento encontra-se prevista uma rede viária, com
níveis hierárquicos elevados, que permitirá um conjunto de acessos que poderão responder eficazmente
ao nível de entradas e saídas previstos (EN118 Montemor/Lisboa, EN18 Estremoz/Espanha e
Beja/Reguengos, EN254 Redondo, e IP2). Porém, a execução deste sistema não se encontra prevista
neste estudo, já que o presente documento se restringe ao sistema viário no interior do cadastro,
limitando-se a prever a localização de dois nós rodoviários a futuras ligações, não programadas neste
estudo. O estudo refere estes projetos como Projetos Associados ou Complementares, remetendo para a
Câmara Municipal de Évora a sua construção. Essa autarquia não indica claramente a programação da sua
construção remetendo esse objetivo para a existência e disponibilidade futura de fundos, sem
comprometimento de quaisquer datas.
O estudo não reflete os impactos da atratividade deste equipamento na rede viária, pedonal ou
outras existentes, e não define ações concretas que viabilizem a qualificação da rede no âmbito
deste projeto. Assim, remete para um futuro incerto todo um conjunto de ligações e acessibilidades
essenciais ao bom funcionamento do equipamento e da cidade de Évora.
Somos de parecer que o HCA deveria contemplar todo o conjunto de obras necessárias à sua
implantação e os respetivos acessos até às vias mais próximas que garantissem fluxos viários
normais e de urgência compatíveis com os tráfegos esperados de pessoas, cargas e de urgência e
que garantissem as melhores condições para ligação em rede a outros hospitais nacionais.
Assim carece no presente estudo o desenho das vias e respetivos acessos aos principais eixos
viários de acesso regionais existentes (EN118 Montemor/Lisboa, EN18 Estremoz/Espanha e
Beja/Reguengos, EN254 Redondo, e IP2).
De facto, a acessibilidade e mobilidade, de pessoas (funcionário, doentes e visitantes) de cargas e
serviços, seja normal seja de urgência, têm de ser garantida da região e da cidade para o HCA e do
HCA para a cidade, nomeadamente de/para os nós intermodais de transportes, nomeadamente
rodoviários (estação de camionagem) e ferroviários (Estação ferroviária Évora Norte e Évora Sul), e
de/para o exterior da cidade e do concelho (na ligação à região), garantido a adequada mobilidade
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que transforma este HCA num verdadeiro hospital de impacto regional e nacional. O impacto desta
acessibilidade e mobilidade não pode refletir-se na sobrecarga das infraestruturas viárias existentes
(CM1085 e EN380) ou ficar dependente de fundos estruturais, ou outros, que permitam viabilizar
essa rede programada, mas não viabilizada presentemente.
As estimativas de aumento de tráfego durante as várias fases de construção contribuem para uma
avaliação crítica da potencial sobrecarga viária na rede existente, cujo reforço não foi equacionado
ou programado. A sobrecarga das vias existentes e partilhadas (CM1085, EN114 e EN380) implica o seu
mais rápido desgaste e a necessidade de avaliar o estado das vias (ao longo da fase de construção) e
prever a sua manutenção compatível com os vários utentes da infraestrutura. Não são, ainda, apresentadas
estimativas para os fluxos de tráfego normais (pessoas e cargas) e de urgência, para os vários modos de
transportes (incluindo os suaves) nem para os transportes públicos em fase de exploração.
Considera-se muito relevante o parecer da Câmara Municipal de Évora (INT_EVORA/2021/3484) que
corrobora o presente sentido deste parecer, que conclui que o presente estudo de Impacto Ambiental
não salvaguarda as questões específicas dos acessos imediatos ao HCA e não prevê a
concretização da rede de infraestruturas rodoviárias municipais e nacionais de serviço,
constituindo-se uma sobrecarga às vias existentes com impactos elevadíssimos.
Salienta-se complementarmente que as ligações às redes rodoviárias existentes (CM1085, EN114 e
EN380) e a sua reformulação com os perfis indicados pela autarquia são de particular relevância para a
necessária acessibilidade dos meios de emergências previstos no projeto de Segurança Integrada
Considera-se que deverá ser apresentado um estudo completo dos impactos derivados da
atratividade do HCA nas redes de mobilidade e acessibilidade já indicadas, bem como as medidas
previstas para a ligação deste equipamento à rede urbana existente, em especial à rede viária e de
transportes públicos (ferroviários e rodoviários, incluindo os táxis e de transportes urbanos de
Évora), os acessos pedonais e as ligações à rede de ciclovias (modos suaves) em desenvolvimento.
Este estudo alargado deveria, ainda, contemplar o projeto dos traçados e contemplar a sua execução, ou
assumir a sua viabilização e/ou programação até à entrada em funcionamento do HCA.
O parqueamento deverá avaliar as necessidades de englobar todo o conjunto de ligações urbanas, que
de modo complementar, aumentam a acessibilidade da cidade ao equipamento hospitalar.
Sem esta visão holística dos impactos da atratividade do Hospital Central do Alentejo num contexto
mais alargado os impactos traduzem-se em prejuízos graves à vivencia dos habitantes e
equipamentos hoteleiros na sua proximidade. Este equipamento hospitalar deve ser conectado
adequadamente com a rede de infraestruturas de acessibilidade e mobilidades urbana existente e com os
outros equipamentos já existentes de modo a tornar o Hospital Central do Alentejo e este território num
lugar urbano integrado e compatibilizado com a cidade de Évora e com a região.

5. Resultados da Consulta Pública
O período da Consulta Pública decorreu durante dias úteis, decorreu durante 30 dias úteis, entre
01 de junho e 14 de julho de 2021.
No âmbito da consulta pública, foram recebidas, através do site participa.pt, quatro (4)
participações, sendo três (3) provenientes de particulares e uma (1) da Câmara Municipal de
Évora.
Apresenta-se, em seguida, a síntese e a transcrição adaptada dos aspetos considerados mais
relevantes dos contributos recebidos (em anexo), sem prejuízo da sua análise técnica no âmbito
da Comissão de Avaliação:
Apresenta-se, em seguida, a síntese e a transcrição adaptada dos aspetos considerados mais
relevantes dos contributos recebidos (anexo), sem prejuízo da respetiva análise técnica
detalhada, no âmbito da Comissão de Avaliação. Das três participações provenientes de
cidadãos, verifica-se que uma (1) é de concordância com o projeto, outra (1) é de discordância
e a terceira (geral) inclui algumas sugestões de alteração/ complemento do projeto.
Concordância


Concordância, na generalidade, com o projeto.
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Discordância
Os principais fundamentos apresentados foram:
 O edifício é francamente feio, (…) desajustado na paisagem e na arquitetura portuguesa.
 Em termos urbanísticos, está totalmente desintegrado da malha urbana da cidade.
 não estão previstas acessibilidades por transporte público que seja conveniente, rápido
e acessível.
 Prevê-se a sua construção para terrenos que claramente têm aptidão agrícola, pelo que
comprometem a reserva de terrenos agrícolas.
 O projeto prevê o corte de sobreiros, árvore protegida e símbolo nacional, que só deveria
ser cortada em caso de real interesse público (…).

Não há possibilidade de mitigação do impacto negativo da obra.

Dizer que se vão recuperar linhas de água com a implementação de um “mostrengo”
daqueles, e a impermeabilização de solos que daí advém, é inclassificável.
 (…) o Projeto prevê a alteração e fragmentação do coberto vegetal e a introdução da
espécie Robinea pseudoacacia “Pyramidalis” o que é ilegal porque esta é classificada
como espécie invasora pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho.
Sugestões






(…) é fundamental que todas os exemplares de flora introduzidos sejam de espécies
autóctones, de forma a promover o equilíbrio dos ecossistemas e a biodiversidade local,
(…).
(…) todas as árvores e arbustos devem ser regadas de forma a aumentar as
possibilidades de conseguirem sobreviver nos primeiros anos.
Na faixa sul da propriedade que está previsto no Projeto ficar sem construções, devem
ser plantadas várias árvores de espécies autóctones de forma a densificar os núcleos
arbóreos, a manter o seu caráter natural e a promover a sua função de equilíbrio
ecológico e de defesa e preservação do solo.
É fundamental a colocação de abrigos nas paragens para os autocarros urbanos de
forma às pessoas se protegerem da chuva e do sol enquanto esperam pelos autocarros
e a colocação de caminhos pedonais acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida
entre as paragens dos autocarros e as principais entradas do Hospital.

A Câmara Municipal de Évora (CME), que anexou o seu parecer, considera que:




A construção do Hospital se refletirá na Cidade em múltiplas dimensões, destacando o
impacte no ordenamento do território, por criar desde logo uma nova centralidade,
aumentar a pressão urbanística no solo rústico adjacente e nas áreas urbanas de baixa
densidade na sua envolvência, nomeadamente no Bairro das Espadas e Santo Antonico,
por criar a necessidade de construir novas acessibilidades e infraestruturas de
abastecimento de agua e saneamento e uma importante alteração de uso nos
equipamentos hospitalares e estruturas de apoio, existentes no espaço atualmente
ocupado pelo Hospital do Espirito Santo
É um equipamento necessário e previsto no Plano Diretor Municipal de Évora, desde
2008, que trará importantes benefícios socioeconómicos pela criação de postos de
trabalho diretos e indiretos, e, sobretudo, pelo salto qualitativo dos serviços de saúde
prestados a toda a população do Alentejo (…).

A Câmara informa que esta nova localização do Hospital não se enquadrava nos planos
municipais de ordenamento do território que se encontravam em vigor, uma vez que, à data, este
equipamento estava previsto no interior do perímetro urbano.
Refere que, em 2008, a revisão do Plano Diretor Municipal passa a prever a construção do
Hospital na União das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras, bem como de nova rede
rodoviária de acesso.
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Sublinha que passados 13 anos e continuando o município empenhado naconcretização deste
equipamento de saúde estruturante, foi reencetado internamente o processo de elaboração do
projeto dos acessos ao hospital.
Refere que o município está a desenvolver o projeto do acesso imediato ao Hospital a partir de
rotunda na EN 114 até à rotunda projetada na EN380, com 2 faixas de rodagem em cada sentido,
separador central, passeios de 4 metros que incluem uma ciclovia, faixa de estacionamento de
autocarros e infraestruturas.
Acrescenta que resolvido o acesso imediato ao Hospital, coloca-se a questão da concretização
da restante rede de infraestruturas rodoviárias municipais e nacionais que servirá o Hospital.
Complementa o parecer de enquadramento que produziu em março de 2021 (que anexou),
com a seguinte informação:
REDE RODOVIÁRIA, OUTRAS VIAS – Esclarecimento relativamente aos conteúdos do 1. °
parágrafo da pág. 7, 2. ° parágrafo da pág. 14 e 2. ° parágrafo da pág. 23 do Aditamento ao
Estudo de Impacte Ambiental, quanto a:


Não aplicação das regras do Plano de Urbanização de Évora (Capitulo II – Cidade
Extramuros e Seção I - Rede Via ria) a situação do Hospital Central do Alentejo, por este
se localizar em área rural, fora da área urbana,



Não resultar claro ser da responsabilidade da CM a elaboração dos estudos prévios de
aquisição dos terrenos e a concretização física das vias, face ao conteúdo dos art.° 34 e
art.° 35 do Regulamento do PUE, sendo, contudo, obrigatório o seu cumprimento;

REDE DE SANEAMENTO
REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS – A avaliação do saneamento em sede de EIA não é considerada
em toda a sua dimensão, nem reflete a pressão urbanística que pela sua construção será
despoletada, considerando não serem esperados impactes negativos cumulativos.
O saneamento preconizado para o Hospital Central do Alentejo, HCA, parte da premissa que"…
as redes de drenagem de águas residuais provenientes do HCA serão lançadas diretamente na
rede pública ... ".
Sucede que não existe qualquer rede pública de drenagem no local, visto que o HCA foi projetado
para um local fora da área urbana da Cidade e fora da bacia de drenagem onde estão instalados
os coletores e emissários que conduzem as águas residuais para a ETAR de Évora.
Antes de mais referir que à semelhança do que sucede com o abastecimento de água, o projeto
do HCA não indica com clareza quais os caudais de águas residuais nem a carga orgânica.
(…) colocam-se duas alternativas:
I.

A hipótese do HCA fazer a ligação a rede publica através de sistema elevatório;

II. A hipótese de se construir uma ETAR que servisse 0 HCA, eventualmente outros
utilizadores que fiquem situados a oeste da Cidade.
A hipótese I terá de ser resolvida pelo HCA porque será uma instalação privativa só para
servir exclusivamente o HCA.
A hipótese II seria mais abrangente visto que a localização do HCA irá provocar um impacto
urbano na zona a oeste da Cidade, havendo suscetibilidade de no futuro outras unidades
necessitarem de ligar as aguas residuais a um sistema de tratamento.
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Considera-se que solução mais indicada seja a construção de uma ETAR, que viesse a servir o
HCA e pudesse no futuro ser ampliada para outros utilizadores.
Nesta segunda hipótese teria de competir à ARSAlHCA a construção da ETAR e eventual
integração na gestão dos sistemas que transitaram para a gestão das AdVT/AdP. Nesta situação,
seria necessário envolver as AdVT/AdP no processo.
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – o projeto do Hospital Central do Alentejo. HCA, não
é totalmente claro em relação à quantidade de água que vai ser necessária.
Indicam genericamente um consumo de 600 litros por cama para um total de 500 camas, o que
dá 300 m3/dia ou seja 3,47 litros/segundo.
Referem a construção de um reservatório de 300 m3 que daria para fazer face a um consumo
de 24 horas.
Em termos de caudal de funcionamento referem um caudal instantâneo de 29,40 litros/segundo.
Portanto indicam:
• Caudal instantâneo = 29,40 l/s
• Caudal médio diário = 3,47 l/s
Dispondo de reservatórios de regularização, o que o Município deseja saber é o caudal máximo
diário.
HIDROLOGIA E MODELAÇÃO DO TERRENO (novo capitulo) – A propriedade é atravessada
por duas linhas de água (…) e por uma terceira linha de água (…) que não é identificada no
projeto do HCA.
O projeto do novo Hospital propõe a modelação de toda a área da propriedade em que se
implanta o HCA.
O projeto de infraestruturas do HCA propõe a modelação do terreno com alteração da topografia
natural e da respetiva hidrologia.
Em consequência da modelação do terreno a linha de água a poente do HCA, (…), é eliminada
sendo as águas pluviais encaminhadas para outra Linha de Água (…), aparentemente através
do acesso público.
A modelação do terreno afeta ainda na sua proximidade as propriedades privadas vizinhas e
refere-se que parte das águas pluviais (…) terão que passar por propriedades privadas, devendo
ser o promotor do HCA a solucionar essa questão.
É indicado que o tratamento de uma das linhas de água (devidamente assinalada no parecer
anexo) está fora do âmbito da empreitada do HCA, com projeto da responsabilidade do
município, quando a mesma atravessa outra propriedade privada.
Considera-se que caberá, portanto, ao promotor do HCA a responsabilidade de proceder à
modelação do terreno e execução do restabelecimento de todas as linhas de água existentes
(…).
PAISAGEM (novo capítulo) - Considera-se que o edifício hospitalar terá reduzido impacte visual
a partir da cidade, devido a barreira natural física criada pela linha de cumeada que liga o Évora
Hotel a zona norte do Bairro da Casinha.
Considera-se que o edifício hospital terá reduzido impacte visual a partir da EN114,
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Montemor/Lisboa, devido à barreira natural física criada pela linha de cumeada existente que
parte do Évora Hotel no sentido de Sto Antonico.
Considera-se que o edifício hospitalar terá forte impacte visual a partir da EN380,
Alcáçovas/Sines, visto que esta via se desenvolve na mesma encosta, a jusante e a cerca de 12
metros abaixo da cota de implantação do edifício. Considera-se, contudo, que se enquadra
harmoniosamente na paisagem devido à sua forte horizontalidade e qualidade arquitetónica.
A CME conclui que o presente estudo de impacto ambiental identifica os principais aspetos
ambientais associados à construção desta unidade hospitalar, devendo, contudo, serem
salvaguardadas as questões relativas aos projetos de especialidades que descreveram no
respetivo parecer.
Conclusão dos Resultados da Consulta Pública
Constata-se que das quatro participações recebidas, apenas uma, como exposto e patente
nos textos integrais em anexo ao Relatório da Consulta Pública, é de discordância com o
projeto.
6. Conclusão do Parecer da CA
O projeto de Parque de Estacionamento avaliado associado ao HCA insere-se num terreno que
se localiza 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 rodoviario será o principal.
O terreno para implantação do HCA ocupa uma área de aproximadamente 25 ha, e o
estacionamento de ar livre, uma área de 1,58 ha, de uma área total de 75 ha (propriedade),
sendo a área de implantação do estacionamento, efificio do Hospital, serviços e equipamentos
adjacentes, de aproximadamente 17 hectares. O terreno de implantação apresenta as suas cotas
mais elevadas (263,00), no seu limite norte nascente junto ao local onde será construida 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.
O edifício principal é composto por 10 pisos onde estão distribuídas as diferentes valências,
sendo que o parque de estacionamento apresenta uma capacidade máxima de 1527 lugares
de estacionamento divididos da seguinte forma:
a) "parque nascente" – onde se vai localizar a via/entrada principal de acesso ao
HCA, com as 2 rotundas fora do espaço Hospitalar onde estão disponíveis 624
lugares, sendo que 6 lugares são reservados a deficientes,
b) “parque a sul” do edifício do HCA, onde se localiza a Medicina Física de Reabilitação,
e a Hemodialise, com 150 lugares de estacionamento, sendo que 10 lugares são
reservados a deficientes;
c) “parque a norte” do edifício do HCA, contemplando 725 lugares, sendo que 10 lugares
são reservados a deficientes; d) “parque a poente” do edifício do HCA, onde se situa a
urgência tendo disponível 20 lugares estacionamento, sendo que 4 lugares reservados
a deficientes, e 10 lugares reservados a ambulâncias. Os restantes lugares de
estacionamento (28) estão disponíveis para os serviços de abastecimentos e casa
mortuária, estando estes serviços localizados ao lado do heliporto e onde está disponível
uma entrada secundária para o HCA.
A entrada secundária do HCA, refere-se à 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.
O HCA apresenta vias diferenciadas de acesso nomeadamente,


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
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.

As vias de saída coincidem com as duas entradas previstas.
O complexo hospitalar, encontra-se ainda, 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-deincêndio do tipo carretel e do tipo teatro, apoiadas numa 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, prevendo-se a instalação de hidrantes exteriores, junto às
entradas do hospital e em todo o seu perímetro.
1. O projeto potencia a ocorrência de impactes:
a. Negativos, pouco significativos, sobre os fatores: Solos, Uso do Solo e Paisagem,
Alterações Climáticas, e Sistemas Biofísicos, mais relevantes presentes na área de
estudo, tal como anteriormente mencionado no presente parecer da CA, na análise efetuada
para os respetivos fatores ambientais.
b. Negativos,
pouco
significativos,
a
significativos,
na
Geologia/Geomorfologia/Geotécnia, os impactes decorrentes da fase de construção para
estes fatores, e as considerações constantes do EIA, e referentes às terraplenagens,
decapagens, escavações, aterros e condições de fundação do pavimento da via a reformular,
bem como da fundação dos edifícios do HCA , projeto complementar do parque de
estacionamento em análise, assumem de acordo com informação expressa no EIA, 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.
Assim, e atendendo à relevância do fator em análise, e no sentido de se assegurar que os
impactes expetáveis na geomorfologia/geotécnia, decorrentes da construção de taludes de
aterro e escavação, sejam passíveis de minimização, tendo em consideração as condições
geotécnicas da área de implantação do HCA e respetivo parque de estacionamento,
considera-se que, deverá ser apresentado à Autoridade de AIA, antes do inicio da fase
de obra/construção das fundações, um parecer/validação da Entidade Competente
(ex: LNEG), no referente às soluções de estabilidade/drenagem a adotar em fase de
obra, para os taludes de aterro e escavação a executar (fase de abertura das fundações
para inserção dos pisos inferiores e das fundações dos edifícios).
Deverão ainda, as soluções a adotar no que se refere à estabilidade de taludes, ser
compatíveis com o previsto no enquadramento paisagístico do projeto do HCA.
Na sequência do parecer da entidade competente, sobre as questões
geotécnicas/estabilidade de taludes (aterro e escavação), as soluções que vierem a ser
validadas deverão integrar o Projeto de Execução do HCA.
c.

Negativos significativos, diretos, irreversíveis, minimizáveis e compensáveis sobre os
Recursos Hídricos superficiais, sobretudo na fase de construção do projeto, em que os
impactes expetáveis estão principalmente relacionados com os seguintes aspetos:


necessidade de reposicionamento das duas linhas de água existentes no
terreno, visto que a mancha de implantação do edifício e dos estacionamentos
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coincide com o traçado atual das referidas linhas de água, sendo que 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. 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. Na restante extensão das
linhas de água dentro do limite de intervenção, as mesmas não serão desviadas,
mas apenas requalificadas.
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, pelo que, os
impactes podem classificar-se de negativos, significativos, indiretos,
localizados embora minimizáveis.
Em suma, a mitigação dos impactes negativos potenciais nos recursos hídricos
poderá ser garantida através da correta implementação da generalidade das
medidas de minimização preconizadas e constantes da presente proposta de DIA, e
do Plano de Monitorização proposto para os Recursos Hídricos Superficiais, para a
fase de exploração do projeto

d. Negativos, significativos, indiretos e permanentes, nos Recursos Hídricos
Subterrâneos, dado que o local de implantação do projeto se localiza na Unidade
Hidrogeológica do Maciço Antigo, sendo constituído por materiais com escassa aptidão
hidrogeológica, pobres em recursos hídricos subterrâneos. Tendo em conta o referido,
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 impactes que se
podem classificar de negativos, significativos, indiretos e permanentes ao nível dos recursos
hídricos subterrâneos.
Assim, as condições e conjunto das medidas preconizadas no presente fator, e a
implementação do Plano de Gestão Ambiental (PGA), diminui o risco de impactes negativos
na qualidade das águas superficiais e subterrâneas para um significado muito próximo do
nulo, e, a ocorrerem, poderão estar relacionados essencialmente com escorrências ou
derrames provenientes de eventuais acidentes.
e. Positivos na Sócioeconomia, que decorrem essencialmente dos seguintes fatores:

f.



da criação de postos de trabalho, na fase de construção do HCA, estimando-se,
que o número total de empregos criados é de 100 a 200 trabalhadores, durante o
período de aproximadamente de 3 anos, refletindo-se positivamente nos níveis
atuais de desemprego. 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.



Dinamização das atividades económicas, decorrente da presença de um maior
número de pessoas (trabalhadores afetos à obra), e com a dinâmica que a
implantação do projeto do HCA introduz nas atividades económicas locais e
possívelmente concelhias.



Recurso preferencialmente a mão de obra, fornecimentos e serviços de origem
local e regional, como forma de dinamização da economia do concelho e da Região,
e permitir e criar uma rede de fornecimento de bens e serviços vários que assente
em empresas do concelho.

Positivos na Saúde Humana, decorrentes da construção do novo HCA e do resptivo parque
de estacionamento como projeto essencial ao seu funcionamento, localizados em Évora, e
que se afiguram como projetos estratégicos para a Região do Alentejo, e cujos benefícios se
repercutirão maioritariamente em 4 (três) níveis: económico, psíquico/social, saúde e bem86
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estar, segurança e qualidade tal como referido neste parecer para este fator.
Saliente-se que, a construção do parque de estacionamento em avaliação, essencial ao
funcionamento do novo equipamento hospitalar terá um significativo impacte positivo
regional, nomeadamente na região sul do país, porque permitirá oferecer na região
uma elevada diferenciação técnica inexistente até à data e cuja necessidade é
evidente em situações como as de pandemia, ou de outras que decorram de
desastres naturais ou de origem humana.
g. No que se refere ao fator Ordenamento do Território, o HCA tem enquadramento nas
estratégias definidas nos IGT em vigor, tendo sido demonstrado no EIA, que está
contemplado no regulamento do PDME, designadamente:
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
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.

No que se refere às condicionantes presentes na área a afetar ao HCA e respetivo parque de
estacionamento, e às alterações previstas, que decorrem da necessidade de alteração de um
troço da linha de água que será deslocado para sul, por forma a acolher o parque de
estacionamento e áreas impermeabilizadas na periferia da construção principal, implicam a
alteração da delimitação da REN. Face ao carácter de interesse público do projeto, e desde
que a solução mereça o parecer favorável da Autoridade de Recursos Hídricos, afigura-se que a
correção do traçado do curso de água não implica quebra de funcionamento do sistema biofísico
em causa, ou na coerência da REN concelhia, desde que seja impreterivelmente assegurado
o funcionamento hidrológico e naturalizado do leito e margens do troço a retificar.
Considerando-se que, a análise em particular das acessibilidades/fluxos (projetos associados
e complementares ao HCA), que, constituem projetos associados/complementares ao HCA, e
que à data não se encontram concretizadas, assim como os respetivos estudos de tráfego (cf.
Parecer da CME, emitido no âmbito do Parecer externo e da Consulta Pública, e ainda dos
elementos constantes em Aditamento, de abril de 2021), e ainda, de acordo com o referido na
análise do fator Ordenamento do Território, no presente parecer:
Considera-se, e propõe-se que no prazo máximo de 2 meses após a emissão da DIA, deverá ser
apresentada pelo promotor, uma estrutura de funcionamento de um Grupo de Trabalho, a ser
aprovada pela CCDRA, enquanto autoridade de AIA, e o qual deverá ser composto pelas
seguintes entidades: ARSA, CCDRA (incluindo a representação do Programa Operacional
Regional do Alentejo) e CME, e que procederá à definição das entidades responsáveis pela
execução e implementação do seguinte:
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.

Rede de saneamento;
Rede de Drenagem de águas residuais;
Rede de abastecimento de água;
Rede de acessos ao hospital;
Rede Rodoviária;
E outras infraestruturas externas de suporte à Unidade Hospitalar;
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xviii.

Respetivos financiamentos,
e à definição dos seguintes aspetos:

xix.
xx.
xxi.
xxii.

Calendarização da execução e implementação dos projetos das redes acima
mencionadas;
Monitorização da evolução dos trabalhos de acordo com a calendarização definida;
Assegurar a resposta a outros assuntos que decorram do desenvolvimento dos
trabalhos deste grupo.
Definir a periodicidade dos Relatórios a apresentar à Autoridade de AIA.

Como condição de execução do projeto devem ser apresentados Relatórios Periódicos definidos
no Grupo de Trabalho mencionado no ponto anterior. Nos referidos relatórios terão de ser
considerados os pareceres das entidades consultadas, externas à Comissão de Avaliação e
constantes no Parecer da CA, e outros que se considerem necessários.
Face ao anteriormente exposto, considerando os fatores ambientais determinantes na avaliação,
ou seja, os Recursos Hídricos, Ordenamento do território, Sócioeconomia, Saúde Humana, e a
informação constante no presente Parecer, para os restantes fatores ambientais, e ponderados
os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização, e os
perspetivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável ao Projeto do
Hospital Central do Alentejo, condicionado ao cumprimento, das Condições, Planos,
Elementos a entregar, das medidas de minimização, e Planos de monitorização, que a seguir se
indicam:
CONDICIONANTES
1.

Apresentar a estrutura de funcionamento do Grupo de Trabalho, nos termos indicados nesta
proposta de DIA, no ponto 1 dos Estudos/Elementos a apresentar à Autoridade de AIA, no prazo
máximo de 2 meses após a emissão da DIA

2.

Obter parecer favorável da Comissão Municipal da Defesa da Floresta (CMDF), para o projeto de
execução, tal como previsto na alínea c) do n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21
de janeiro.

3.

Obter parecer favorável da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC),
designadamente, as medidas exigidas salvaguardando não só as questões referentes à Segurança
Contra Incêndios em Edifícios (SCIE), mas também aos riscos provenientes do exterior como é o
caso dos incêndios rurais.

4.

Obter o parecer favorável da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).

5.

Obter a autorização do ICNF, I.P, para o corte de quercíneas isoladas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º
169/2001, de 21 de maio, nas alterações do Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho.

6.

Obter prévia autorização para eliminação da estrutura de captação de água subterrânea, designada
como poço, e definição de orientações construtivas para a sua correta selagem, a emitir pela
APA/ARH Alentejo.

7.

Obter prévia autorização de eliminação e desvio de linhas de água, a emitir pela APA/ARH Alentejo.

8.

Obtenção dos Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) para captação de água
subterrânea a avaliar e a atribuir pela APA/ARH Alentejo, salvaguardando-se a decisão em função
da melhor gestão dos recursos hídricos.

9.

Integrar no Projeto de Execução do estacionamento e do edifício do Hospital as soluções de
estabilidade/drenagem a adotar em fase de obra (abertura das fundações para inserção dos pisos
inferiores e das fundações dos edifícios), para os taludes de aterro e escavação, a obter parecer
favorável da entidade competente nesta matéria.

10. Adequar a execução da solução de Projeto ao cumprimento das seguintes disposições legislativas
no âmbito:
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Do cumprimento da legislação vigente no que respeita à prevenção de incêndios rurais
(Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual), designadamente no que
concerne à manutenção de faixas de gestão de combustível na envolvente à área de
implantação do projeto, tanto na fase de construção como na fase de exploração.
Do Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (RTSCIE), estabelecido
pelo Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, na sua atual redação e demais portarias
técnicas complementares, em particular a Portaria n° 1532/2008, de 29 de dezembro, no
âmbito da Segurança Contra Incêndios em Edifícios, designadamente:
- aplicando os critérios de segurança relativos às condições exteriores de segurança e
acessibilidade a edifícios e recintos;
- garantir disponibilidade de água para abastecimento e prontidão dos meios de socorro,
dando preferência à colocação de marcos de água;
- garantir uma área de parqueamento especial de reserva para as viaturas de socorro.
Do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) do município de Évora
(2019-2028), publicado a 4 de setembro através do Aviso n.º 13790/2019 - Diário da República
n.º 169/2019, Série II de 2019-09-04, com um nível de perigosidade muito baixo a baixo e
ocupação florestal; de acordo com Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, na sua redação
atual, esta operação urbanística está nas condições do nº4, do art.16º, do Decreto-Lei
nº124/2006, de 28 de junho na sua redação atual, sendo permitida a construção de edifícios
na parcela desde que se cumpram, cumulativamente, os seguintes condicionalismos:




Garantir na implantação do edifício no terreno, a distância à estrema da propriedade de
uma faixa de proteção nunca inferior a 50m.
Adotar medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no
edifício e nos respetivos acessos.
Existência de parecer favorável da CMDF.

.
ESTUDOS/ELEMENTOS A APRESENTAR À AUTORIDADE DE AIA
Antes do inicio da fase de construção do projeto

1.

Plano de Segurança/Emergência Interno do projeto, para a ocorrência de acidentes ou outras
situações de emergência, durante a fase de construção que contemple, entre outras informações,
os procedimentos e ações a adotar pela empresa responsável, de forma a minimizar os potenciais
efeitos negativos, designadamente o cumprimento das normas de segurança respeitantes ao
armazenamento de matérias perigosas no espaço físico do estaleiro.

2.

Apresentar à Autoridade de AIA, antes do inicio da abertura das fundações para inserção dos pisos
inferiores dos edifícios do HCA, um parecer/validação da Entidade Competente (ex: LNEG), no
que se refere às soluções de estabilidade/drenagem a adotar em fase de obra, para os taludes de
aterro e escavação a executar.

3.

Adotar soluções técnicas de estabilidade de taludes, compatíveis com o previsto no
enquadramento paisagístico do projeto do HCA., e validadas pela Autoridade de AIA. Deverão
ainda, as soluções a adotar no que se refere à estabilidade de taludes, ser compatíveis com o
previsto no enquadramento paisagístico do projeto do HCA.
No prazo máximo de 2 meses após a emissão da DIA

4.

Apresentar a estrutura de funcionamento do Grupo de Trabalho, a ser aprovada pela CCDRA,
enquanto Autoridade de AIA, o qual deverá ser composto pelas seguintes entidades: ARSA,
CCDRA (incluindo a representação do Programa Operacional Regional do Alentejo) e CME, e que
procederá à definição das entidades responsáveis pela execução e implementação do seguinte:
xxiii.
xxiv.
xxv.
xxvi.
xxvii.
xxviii.
xxix.

Rede de saneamento;
Rede de Drenagem de águas residuais;
Rede de abastecimento de água
Rede de acessos ao hospital
Rede Rodoviária,
E outras infraestruturas externas de suporte à Unidade Hospitalar;
Respetivos financiamentos.
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E à definição dos seguintes aspetos:
xxx.

calendarização da execução e implementação dos projetos das redes acima
mencionadas;
Monitorização da evolução dos trabalhos de acordo com a calendarização definida;
Assegurar a resposta a outros assuntos que decorram do desenvolvimento dos trabalhos
deste grupo.
Definir a periodicidade dos Relatórios a apresentar à Autoridade de AIA.

xxxi.
xxxii.
xxxiii.

5.

Apresentação dos Relatórios Periódicos definidos no Grupo de Trabalho mencionado no ponto
anterior. Nos referidos Relatórios terão de ser considerados os Pareceres das entidades
consultadas, externas à Comissão de Avaliação, constantes no Parecer da CA, e outros que se
considerem necessários.

6.

Articular a definição das futuras redes de acessibilidades e infraestruturas e equipamentos
complementares com a estrutura ecológica municipal e salvaguardar as ligações de áreas
nucleares que integram a Rede Natura 2000 (zonas de proteção especial e zonas especiais de
conservação) e minimizar e compensar eventuais intervenções em sistemas de montado, zonas
ameaçadas pelas cheias e leitos e margens de cursos de água.

7.

Definir em consonância com a entidade gestora da rede de drenagem e de tratamento de águas
residuais, um programa de monitorização das águas residuais com a definição dos parâmetros a
avaliar e as periodicidades de amostragem, considerando que se entende importante que ocorra
o controlo analítico da qualidade das águas brutas a descarregar no coletor da rede de drenagem
pública.

8.

Planta de localização da área técnica para recolha de resíduos.

9.

Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO), o qual deverá incluir o planeamento da execução de
todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a
implementar na fase de construção, de exploração e de desativação, e respetiva calendarização,
traduzindo e garantindo o cumprimento das condições e medidas impostas no presente parecer.
O PGAO deve ser elaborado por técnicos especialistas em Acompanhamento Ambiental e
integrado no processo de concurso da empreitada por parte do dono da obra. As cláusulas técnicas
ambientais constantes do PGAO comprometem o empreiteiro e o dono da obra a executar todas
as medidas de minimização identificadas, de acordo com o planeamento previsto. As medidas de
salvaguarda arqueológica devem constar do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) do projeto..

10. Plano de Gestão de Resíduos (PGR), 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, bem como o Plano de
Gestão de Resíduos para a fase de exploração.
11. Desenho de localização dos estaleiros, parques de materiais e aterros, para aprovação, devendo
os mesmos localizar-se no interior da área de intervenção ou no estaleiro de apoio já existente,
para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. Não devem ser
ocupadas as seguintes condicionantes:












Áreas do domínio hídrico;
Áreas inundáveis;
Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);
Perímetros de proteção de captações;
Áreas classificadas da RAN ou da 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;
Zonas de proteção do património.
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Apresentar antes do final da fase de construção
12. Plano de Emergência para a fase de exploração do projeto.
13. Plano de Incêndios para a a fase de exploração do projeto
14. Planta de Zonamento pormenorizada para a fase de exploração do Parque de Estacionamento e
estacionamentos exteriores previstos para o HCA em peças desenhadas e escritas dos lugares
afetos a cada tipologia de viaturas (particulares, públicos, fornecedores, etc.), das rotas de
circulação com definição da sinalética a colocar em cumprimento do Plano de Emergência, Plano
de Incêndio, das velocidades máximas de circulação em cada zona, e simbologia/sinalização, para
utentes (visitas hospitalares, consultas, exames, etc.), profissionais de saúde, e de segurança
interna (saídas de emergência para evacuação do espaço hospitalar, circulação de veículos de
transporte de resíduos, ambulâncias, etc.). e outras indicações que forem consideradas como
importantes ao adequado funcionamento deste parque.
15. Apresentar projeto de renaturalização da rede hidrográfica em presença com espécies autóctones,
devidamente adaptadas às condições edafo-climáticas e que desempenhem de forma eficaz a
função de corredor verde de ligação.
16. Apresentar estudo de viabilidade para instalação de painéis solares nos equipamentos de
ensombramento do parque de estacionamento.
Antes da fase de exploração
17. Apresentar um programa de monitorização das águas residuais brutas com a definição dos
parâmetros a avaliar e as periodicidades de amostragem, definido em consonância com a entidade
gestora da rede de drenagem e de tratamento
18. Caso ocorra qualquer ação de desativação deve a mesma ser comunicada à Autoridade de AIA e
apresentado o respetivo plano que deve contemplar no aplicável o seguinte:

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:

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;

Solução para a recuperação paisagística de toda a área anteriormente ocupada.
Outras obrigações
De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, deverá
efetuar uma Auditoria Externa após o 3.º ano de aplicação da DIA, a realizar por verificador qualificado, nos
termos e condições definidos na Portaria n.º 326/2015, de 2 de outubro.
Medidas de Minimização

Medidas Gerais
1. Todas as medidas de minimização dirigidas às fases, prévia à construção e de
construção devem constar do caderno de encargos da empreitada e ser
consideradas no PAAO, sem prejuízo de outras que se venham a verificar
necessárias.
Fase de Construção

Fase Prévia ao Início da Obra
2.

Implementar o Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO).

91
AIA 471 da CCDR Alentejo
Hospital Central do Alentejo
Parecer da Comissão de Avaliação

3.

Informar o Serviço Municipal de Proteção Civil de Évora sobre a implementação do projeto,
para uma eventual atualização do respetivo Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil
e do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

4.

Identificar as acessibilidades e o espaço de estacionamento privilegiado destinado a
organismos de socorro a envolver em situações de acidente/emergência. bem como as
ligações aos núcleos populacionais existentes.

5.

Implementar os Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
(PPGRCD) onde se encontra definido o destino final mais adequado para os diferentes tipos
de resíduos suscetíveis de virem a ser produzidos durante a fase de construção.

6.

Realizar Formação Ambiental, com vista à sensibilização ambiental dos 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.

7.

Planificar todos os trabalhos a desenvolver na área do projeto, e alertar os principais
intervenientes para alguns cuidados a observar durante os trabalhos, com o objetivo de
minimizar os impactes negativos sobre as comunidades vegetais, populações de espécies
com interesse para conservação e respetivo habitat de ocorrência.

8.

Proceder à sinalização adequada dos trabalhos e dos acessos à obra, assegurando as
acessibilidades da população a terrenos e caminhos.

9.

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja
necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos
existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na
ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso

10. Efetuar a saída de veículos da zona do estaleiro e das frentes de obra para a via pública (CM
1085), 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).
11. Localizar o estaleiro e parque de materiais com o maior afastamento possível das áreas com
ocupação sensível ao ruido, identificados no parecer da CA.
12. Limitar as ações pontuais de desmatação, limpeza e decapagem dos solos às zonas
estritamente indispensáveis.
13. Proceder à decapagem da terra viva (valor médio de 0.50 m) e ao seu armazenamento em
pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra (ex: no revestimento de
taludes definitivos ou de zonas ajardinadas) antes dos trabalhos de movimentação de terras.
14. Remover de modo controlado todos os despojos das ações de desmatação, desflorestação,
corte ou decote de árvores, de forma a dar cumprimento à legislação vigente no que respeita
à prevenção de incêndios rurais (Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação
atual), designadamente no que concerne à manutenção de faixas de gestão de combustível
na envolvente à área de implantação do projeto, tanto na fase de construção como na fase de
exploração.
15. Promover a divulgação do projeto/programa de execução das obras pelos meios locais,
nomeadamente Câmara Municipal de Évora (CME), na União das freguesias da Malagueira e
Horta das Figueiras, 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.
16. afixar semanalmente à entrada da área afeta ao projeto e em zona acessível à população, um
placar, construído para o efeito, com avisos à população sobre as datas e horas previstas para
os rebentamentos que serão efetuados na semana seguinte. (chama-se à atenção para o
facto de estas ações de natureza ruidosa não poderem nunca ser efetuadas ao fins–desemana e feriados nem nos dias úteis entre as 20 horas e as 08 horas).
17. Adotar um dispositivo de atendimento ao público para a receção de reclamações sugestões
e/ou pedidos de informação sobre o projeto, o qual deve estar operacional antes do início da
obra:
•Disponibilizar um n.º de atendimento ao público e assegurar a realização de reuniões
quando necessário.
•Afixar o n.º de atendimento ao público à entrada do estaleiro e em cada frente de obra.
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•Disponibilizar livros de reclamações, sugestões e/ou pedidos de informação sobre o
projeto nas juntas de freguesia/uniões de freguesia.
•Caso existam, proceder ao levantamento das reclamações/pedidos de informação do
mês presencialmente nas juntas de freguesia/uniões de freguesia. Proceder ao
encaminhamento de reclamações e pedidos de informação.
Após a reposição das condições iniciais, proceder à recolha dos livros de reclamações
existentes nas juntas de freguesia/uniões de freguesia e proceder à entrega de cartões com
o contacto em fase de exploração.
18. Proceder à prospeção arqueológica de todas as zonas de estaleiro e vazadouro, da área de
escavação antes e depois de se proceder à desmatação.
19. Assegurar impreterivelmente o funcionamento hidrológico e naturalizado do leito e margens
do troço de linha de água a retificar de forma a evitar quebra de funcionamento do sistema
biofísico em causa ou na coerência da REN concelhia.
Fase de Construção
20. Implementar o Plano de Gestão Ambiental de Obra (PGAO), que deve incluir um Sistema de
Gestão Ambiental das Obras (SGA).
21. Implementar o Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PGRCD).
22. Implementar o Plano de Gestão de Resíduos.
23. Implementar o Projeto de Integração Paisagística (PIP).
24. Implementar o Plano de Emergência Interno do projeto.
25. Realizar um simulacro de evacuação hospitalar, todos os anos durante o mês anterior ao início
do período crítico (incêndios), e/ou de outros, em função do estabelecido no Plano de
Contingência e no Plano de Emergência Interna, relativamente aos diferentes riscos
associados (atividade sísmica, etc.).
26. Implementar o Programa de formação e sensibilização ambiental na fase de obra, 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 (ex:
Flora e Fauna), designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos (ex: evitar
o atropelamento de algumas espécies de fauna ou a afetação de espécies de flora que importa
salvaguardar).
27. Recorrer preferencialmente à mão de obra, fornecimentos e serviços de origem local e
regional como forma de dinamização da economia co concelho e da região.
28. Assegurar que os trabalhos a desenvolver no âmbito da execução do projeto não
comprometam a operacionalidade das ações de proteção civil e socorro, devendo ficar
asseguradas as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado destinado aos
organismos de socorro a envolver em situações de acidente/emergência, bem como as
ligações aos núcleos populacionais existentes
29. Limitar as ações pontuais de remoção da vegetação, limpeza e decapagem dos solos às
zonas estritamente indispensáveis.
30. Reduzir ao mínimo o período de tempo em que os solos ficam descobertos e sujeitos aos
processos erosivos.
31. Delimitar as zonas estritamente indispensáveis sujeitas a ações pontuais de desmatação,
destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos; para a execução da obra e,
sempre que possível, no período de menor precipitação para evitar fenómenos erosivos.
32. Remover e encaminhar para destino final, a biomassa vegetal e outros resíduos resultantes
das atividades de desmatação e destruição vegetal, privilegiando-se a sua reutilização,
devendo equacionar-se a hipótese de transporte para uma Unidade de Recirculação de
Subprodutos de Alqueva (URSA) existente ou para um sistema semelhante que venha a ser
criado.
33. Todos os exemplares arbóreos, em particular azinheiras e sobreiros, que se localizem próximo
das áreas de intervenção devem ser balizados e salvaguardados na sua integridade física. A
balizagem, enquanto medida preventiva e de proteção à não compactação do solo, deve ser
realizada na linha de projeção horizontal da copa do exemplar arbóreo em causa, em todo o
seu perímetro ou apenas na extensão voltada para o lado da intervenção.
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34. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à
população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo,
a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e
eventuais afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades.
35. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações.
36. Equipar o estaleiro e as diferentes frentes de obra com todos os materiais e meios
necessários, previamente aprovados pelo Dono da Obra, que permitam responder em
situações de incidentes/acidentes ambientais, nomeadamente derrames de substâncias
poluentes.
37. Armazenar em parque coberto, os resíduos suscetíveis de gerar efluentes contaminados pela
ação da percolação das águas pluviais.
38. Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de forma a evitar o
levantamento de poeiras através da circulação de veículos e maquinaria.
39. Implementar as ações de desflorestação apenas nas áreas consideradas essenciais à
implantação das estruturas do projeto, de forma a minimizar a perda de sumidouro de carbono.
40. Efetuar o acompanhamento arqueológico de escavação, de todos os revolvimentos de terras,
incluindo as zonas de vazadouro e estaleiro.
41. Realizar em relação à ocorrência patrimonial 1 (poço de forma quadrangular), a descrição da
ocorrência, do registo gráfico e fotográfico e acompanhamento arqueológico de qualquer
trabalho em fase de construção (na demolição ou alteração da ocorrência).
42. Colocar em relação à ocorrência patrimonial 2 (fragmentos de cerâmica manual), a sinalização
e vedação com recurso a fita sinalizadora quando aplicável com afetação indireta para que
não sofra nenhum tipo de afetação direta pela circulação de pessoas e maquinaria e o
levantamento gráfico e fotográfico.
43. Identificar e delimitar devidamente todos os locais de gestão de resíduos, de forma inequívoca
e indelével, incluindo a identificação individual dos diferentes contentores/caixas utilizados
para a armazenagem de resíduos com os respetivos códigos LER, considerando que os
contentores/caixas ou outras formas de acondicionamento de resíduos devem ser os
adequados à tipologia dos resíduos produzidos.
44. Os trabalhadores devem dispor de informação atualizada sobre os riscos para a segurança e
saúde, bem como formação adequada e suficiente no domínio da segurança, higiene e saúde
no trabalho, tendo em conta as respetivas funções e o posto de trabalho.
45. Realizar ações de formação no sentido de implementação de boas práticas e processos de
otimização da separação dos diferentes tipos de resíduos na origem.
46. Garantir o cumprimento do estipulado na legislação específica relacionada com a gestão de
resíduos, nomeadamente o novo Regime geral de Gestão de Resíduos (Anexo I do DL
102/D/2020, de 10 de dezembro) e o DL 152-D/2017, de 11 de dezembro, na versão dada
pelo Anexo V do DL 102-D/2020, de 10 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da
gestão dos variados fluxos específicos de resíduos.
47. Armazenar em local devidamente identificado, todos os resíduos perigosos, ou os que
possuem componentes perigosos, separado dos restantes resíduos, em zona coberta e
impermeabilizada, acondicionados em caixas estanques, cujo material constituinte não reaja
com os líquidos que possam ser derramados pelos resíduos. Em caso de derrame não
deverão ser efetuadas operações de lavagem, e, quando necessário, a limpeza de pavimento
contaminado deverá ocorrer a seco, com utilização de absorventes sólidos, recolhidos para
posterior tratamento.
48. Assegurar o armazenamento dos resíduos hospitalares de acordo com o especificado na a
legislação em vigor, devendo ser garantidas as condições de refrigeração nele previstas.
49. Assegurar que os locais de armazenamento de resíduos são: a) dotados de superfícies
impermeáveis; b) apetrechados com sistemas de recolha de derramamentos e, quando
apropriado, de decantadores e purificadores-desengorduradores; e c) dotados de coberturas
à prova de intempéries
50. Elaborar e manter atualizados os planos de manutenção e de conservação das instalações e
dos equipamentos inerentes à gestão de resíduos.
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51. Proceder durante as operações de movimentação de terras à aspersão com água nas áreas
intervencionadas para minimizar a emissão de poeiras.
52. Proceder ao humedecimento periódico, através de aspersão controlada de água, dos locais
onde poderão ocorrer, durante a realização dos trabalhos, maiores emissões de poeiras
(caminhos não asfaltados, zonas de trabalho, depósito de terras, zonas de carga, descarga e
deposição de materiais de construção e de materiais residuais da obra, zonas de escavação,
etc.).
53. Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras
e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade.
54. Proteger da erosão hídrica e eólica, os terrenos que ficarem sem cobertura, principalmente os
taludes de aterro e de escavação, através da sua estabilização biológica, pela fixação de
vegetação
55. Garantir a manutenção adequada dos veículos pesados e dos equipamentos a utilizar em
obra, de modo a evitar consequentes emissões de gases excessivas e/ou desnecessárias.
56. Garantir a cobertura dos veículos de transporte de terras, afim de minimizar a emissão de
poeiras por ação do vento.
57. Proceder a 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.
58. Proibição da realização de queimas a céu aberto.
59. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o
menor ruído possível.
60. 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.
61. 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 o cumprimento das
normas relativas à emissão de ruído.
62. Garantir 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.
63. 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.
64. Solicitar Licença Especial de Ruído à Câmara Municipal de Évoraaso ocorram atividades no
período de entardecer, noturno, sábados e/ou feriados.
65. Cumprir o critério de incomodidade e o critério de exposição máxima, respetivamente, alínea
b) e alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro.
66. Proceder ao restabelecimento das linhas de água (A1 e A2), bem como a implantação de
uma passagem hidráulica sob a via de acesso localizada a Sudeste do hospital, uma vez que
a mancha de implantação do edifício e estacionamentos coincide com o traçado atual das
linhas de água.
67. Iniciar os trabalhos de escavações e aterros logo que os solos estejam limpos, evitando
repetição de ações sobre as mesmas áreas.
68. 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.
69. Executar as movimentações de terras nos períodos de tempo mais secos e curtos possíveis,
reduzindo deste modo a quantidade de inertes sólidos arrastados para as linhas de drenagem.
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70. Executar os 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.
71. Utilizar materiais permeáveis e/ou a adequada aplicação (junta larga, por exemplo) para
pavimentar as zonas de estacionamento e respetivos acessos, que promovam a infiltração
das águas pluviais no substrato e a recarga dos aquíferos presentes.
72. Proceder à reconstrução de todos os pavimentos danificados pelas viaturas afetas à obra,
nomeadamente em passeios e ruas das localidades próximas.
73. Preservar a água subterrânea para os fins estritamente necessários, e promover o aumento
da capacidade de armazenamento de água superficial e pluvial que será determinante numa
visão correta da gestão sustentável dos recursos hídricos.
74. Utilizar no projeto de integração paisagística dos espaços exteriores, apenas espécies
xerófilas, com baixas necessidades hídricas e resistentes a condições adversas no que
respeita à disponibilidade de água.
75. Proceder à manutenção do bom estado ecológico e a reconfiguração das linhas de água, por
forma a que se desenvolva o normal escoamento das águas.
76. Optar por técnicas, materiais e processos de construção mais eficientes para a redução do
consumo de recursos não renováveis.
77. Aplicar soluções técnicas de natureza energética no isolamento térmico dos edifícios.
78. Implementação das medidas que assegurem maior eficiência hídrica para um menor consumo
de energia.
79. Efetuar a 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, para facilitar o trânsito automóvel e circulação pedonal,
acautelando o risco de atropelamentos ou de colisões entre veículos e evitando manobras
desnecessárias.
80. 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.
81. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de
depósito não deve ocupar as condicionantes identificadas na Planta de Condicionantes do
PDM de Évora. A seleção dessas zonas de depósito deve excluir as seguintes áreas:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Áreas do domínio hídrico;
Áreas inundáveis;
Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);
Perímetros de proteção de captações;
Áreas classificadas da RAN ou da REN;
Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da
conservação da natureza;
vii. Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas
por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
viii. Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
ix. Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
x. Áreas de ocupação agrícola;
xi. Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
xii. Zonas de proteção do património.
82. Depositar os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos, em
contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação
na origem das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem.
83. Armazenar os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados, em recipientes adequados
e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem.
84. 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 encaminhadas para tratamento.
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85. Drenar a zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas,
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.
86. Impermeabilizar e delimitar a zona de armazenamento dos produtos, no estaleiro, 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.
87. Efetuar a limpeza das máquinas e o enchimento dos camiões com combustíveis e outros
materiais, em locais impermeabilizados e onde seja possível fazer a sua recolha e
armazenagem.
88. Proceder à deposição das águas residuais produzidas por betoneiras, em local específico com
revestimento impermeável, para que estas sejam removidas e encaminhadas para operador
licenciado.
89. Sinalizar e proceder à proteção física dos furos existentes face a colisões e eventual risco de
introdução de contaminação em resultado de derrames acidentais.
90. Proceder à recolha do solo contaminado, sempre que ocorra um derrame de produtos
químicos no solo, e se necessário, com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao
seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado.
91. Proceder à instalação de sanitários amovíveis para os trabalhadores, com recolha e
encaminhamento adequado, efetuado por empresa da especialidade das águas residuais
produzidas na obra.
92. 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.
Final da Obra
93. 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.
94. Valorizar a rede hidrográfica, através da sua renaturalização, com destaque para o bom
funcionamento hidráulico e reposição de vegetação das margens, bem como em toda a zona
de intervenção do projeto, devem ser utilizadas espécies autóctones, devidamente adaptadas
às condições edafo-climáticas e que desempenhem de forma eficaz a função de corredor
verde de ligação.

Fase de Exploração
95. Implementar o PGR.
96. Implementar o PGA.
97. Implementar o Plano de Emergência Interno do projeto.
98. Implementar o Projeto de Integração Paisagística (PIP).
99. Assegurar a limpeza do material combustível na envolvente do projeto, de modo a garantir a
existência de uma faixa de segurança contra incêndios, no âmbito dos regimes jurídicos
aplicáveis.
100. Implementar um Programa de formação e sensibilização dos trabalhadores/profissionais
hospitalares, que prevê a realização de ações de formação sobre os diversos riscos
associados ao meio hospitalar e que exijam a sua ativação (ex: prevenção e combate a
incêndio, atividade sísmica, etc.).
101. Apresentar projeto de renaturalização da rede hidrográfica em presença com espécies
autóctones, devidamente adaptadas às condições edafo-climáticas e que desempenhem de
forma eficaz a função de corredor verde de ligação.
102. Utilizar terra vegetal nas ações de recuperação paisagística, que deve ser sempre que
possível, proveniente do local de obra. Se tal não for possível, deve garantir–se que não
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provém de áreas com problemas de infestação por espécies invasoras (e.g. Acacia spp.),
nomeadamente das áreas intervencionadas no âmbito do projeto de arquitetura paisagista.
103. Assegurar que no Plano de Plantação do Plano de Integração Paisagística não consta a
Robinea pseudoacacia “Pyramidalis”, a plantar nos espaços ajardinados exteriores entre os
edifícios mais baixos do HCA.
104. Assegurar o cumprimento do Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios,
que foi estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, na sua redação atual,
e demais portarias técnicas complementares, em particular a Portaria n.º 1532/2009, de 29 de
dezembro.
105. Implementar as medidas minimizadoras de consumos de água preconizadas no EIA e de
outras aplicáveis, constantes do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água.
106. Preservar a água subterrânea para os fins estritamente necessários, e promover o aumento
da capacidade de armazenamento de água superficial e pluvial que será determinante numa
visão correta da gestão sustentável dos recursos hídricos.
107. Utilizar apenas espécies xerófilas, com baixas necessidades hídricas e resistentes a
condições adversas no que respeita à disponibilidade de água.
108. Cumprir o Código das Boas Práticas Agrícolas para garantir a proteção da qualidade da água.
109. Manter e valorizar o coberto vegetal existente em boas condições, por forma a reduzir as
escorrências superficiais.
110. Utilizar preferencialmente métodos de eliminação (vegetação) manual e mecânicos, em
detrimento de produtos fitossanitários.
111. Tomar todas as precauções necessárias no que respeita à entrega e receção de resíduos, de
forma a prevenir ou minimizar a poluição do ar, do solo e das águas superficiais e
subterrâneas, bem como outros efeitos negativos para o ambiente, como os odores, ruídos e
os riscos.
112. Proceder à inscrição no SIRER (Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos), no
prazo de um mês após início da atividade ou do funcionamento da instalação, através da
plataforma SILIAmb da Agência Portuguesa do Ambiente, nos termos do artigo 96.º do
Regime Geral de Gestão de Resíduos (Anexo I do DL 102-D/2020, de 10 de dezembro). O
registo será efetuado no site oficial da APA, em «www.apambiente.pt».
113. Monitorizar anualmente o Plano de Gestão de Resíduos e do Mapa Integrado de Registo de
Resíduos (MIRR).
114. Limitação da velocidade de circulação automóvel no interior do Hospital Central do Alentejo a
20 km/h.
115. Assegurar o armazenamento dos resíduos hospitalares de acordo com o especificado na a
legislação em vigor, devendo ser garantidas as condições de refrigeração nele previstas.
116. Incentivar 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.
117. Incentivar a comportamentos ambientais e de boa vizinhança acústica em todas as zonas do
Hospital Central do Alentejo.
118. Limitar a velocidade de circulação a 30 km/h na via distribuidora local interior.
119. Selecionar os equipamentos, apresentando a homologação acústica nos termos da legislação
aplicável e ser regularmente revistos, em particular, relativamente ao ruído gerado e
estabelecido pelo fabricante.
120. Gerir qualquer outra fonte de ruído e/ou atividade potencialmente ruidosa para que os limites
acústicos aplicáveis sejam cumpridos.
121. Iluminação interior e exterior com tecnologia LED.
122. Selecionar preferencialmente equipamentos que utilizem gases fluorados com menor
potencial de aquecimento global ou mesmo equipamentos que utilizem fluidos naturais.
123. Sempre que haja iluminação natural, a iluminação artificial deverá ser controlada por sensor
de luminosidade e presença. Nos restantes locais de passagem serão empregues sensores
de presença, em simultâneo com o controlo pela GTC.
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124. Garantir a presença de postos de carregamento para veículos elétricos, a utilização de
veículos de apoio ao empreendimento de zero ou baixas emissões.
125. Recurso a avançados sistemas e tecnologias de informação que permitirão que todo o hospital
possa funcionar sem a utilização de papel, generalizando o processo clínico eletrónico;
126. Aquecimento de águas quentes com base em energia solar em associação com a
recuperação de calor associada aos Schiller, sendo a energia auxiliar disponibilizada de modo
centralizado através de caldeira;
127. Utilizar veículos de apoio ao empreendimento de zero ou baixas emissões;
128. Manter e gerir adequadamente as faixas de gestão de combustíveis de acordo com a
legislação em vigor e o estipulado no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
(PMDFCI) de Évora.

Fase de Desativação

129. Implementar as ações do Plano de Desativação de Infraestruturas (PDI) aprovado.

Programa Geral de Monitorização

1.

Recursos Hídricos

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.
Parâmetros a Monitorizar
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Locais de amostragem – Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais

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.
Técnicas
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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.



Critérios de Avaliação

Qualidade da Água Superficial


Os valores obtidos deverão ser comparados com os valores constantes no Anexo XVI do DecretoLei n.º 236/98, de 1 de agosto.

Medidas de Gestão Ambiental Adotar
Adotar as medidas de minimização contempladas na presente proposta de DIA.
Periodicidade dos Relatórios de Monitorização
Os Relatórios de Monitorização deverão ter uma periodicidade semestral.
1.

Plano de Monitorização da Qualidade do Ar

Deverá será ser efetuada uma medição indicativa da qualidade do ar ambiente das poluentes partículas
(PM10) e NOx, no primeiro ano de exploração, junto ao recetor sensível mais exposto [atendendo à direção
da(s) pluma(s) e proximidade].
A metodologia de avaliação a adotar deverá assegurar os objetivos de qualidade dos dados prevista no
Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 maio e ser realizada por empresa Acreditada pelo IPAC.
Periodicidade de monitorização
A campanha de medições deve ser efetuada no primeiro ano de exploração do projeto e o relatório de
ensaios, a apresentar à CCDR Alentejo, deverá ser representativo de um ano civil.
Em face dos resultados a apresentar, num espaço de tempo não superior a 3 meses após a conclusão das
amostragens, nova periodicidade de monitorização será estabelecida, em função dos resultados de
concentração no ar ambiente observados.
2.

Plano de Monitorização Ruído

O plano de monitorização de ruído tem como principais objetivos assegurar que os níveis sonoros
previstos na fase de projeto se verificam. Quanto ao funcionamento dos equipamentos de natureza
ruidosa de caráter permanente associados ao funcionamento do hospital, deverá o proponente assegurar
a observância dos limites de ruído previstos no Estudo Acústico (Acústica [EP/AC] – técnico responsável
Eng.º Luís Conde Santos), devendo caso não se observem os valores previstos, ser adotas as necessárias
medidas de minimização/alteração/substituição de forma a que se verifiquem os níveis sonoros
apresentados em projeto.
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 (incluído as componentes tonais e impilsivas)
para o critério de incomodidade, deverão ainda ser registados acuando do ensaios a efetuar as condições
meteorológicas observadas.
Os locais de amostragem são os indicados de P1 a P4, as medições deverão ser efetuadas por empresa
acreditada para o efeito e seguir a metodologia indicados no Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente
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(documento da Agência Portuguesa do Ambiente), o qual se baseia na Norma Portuguesa 1730 (1996) –
Descrição e Medição do Ruído Ambiente (parte 1, 2 e 3).
Periodicidade de monitorização
A realização da campanha de medições deve ser efetuada no primeiro ano de exploração do projeto
devendo o relatório de ensaios, a apresentar à CCDR Alentejo, conter a informação mínima prevista no
ponto 4 do citado Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente.
Caso nessa campanha (que deverá contemplar a totalidade dos equipamentos de natureza ruidosa
associados ao funcionamento do Hospital Central do Alentejo) sejam detetados valores acima dos previstos
no EIA, deverão ser adotadas as medidas de minimização adequadas por forma a alcançar os níveis de
ruído estimados no EIA para a fase de exploração. E ser efetuada nova campanha após a adoção de
medidas de correção necessárias.
Caso ocorra qualquer alteração, ao nível dos equipamentos de natureza ruidosa com implicações a nível
de emissão de ruído sobre o ambiente sonoro envolvente, justificar-se-á, nova campanha de monitorização.
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ANEXO I – Parecer Externo da Câmara Municipal de Évora
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ANEXO II – Parecer Externo Águas do Vale do Tejo (EPAL)
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COMUNICAÇÃO INTERNA

CI - XXX – XX / 2015

CCDR-ALENTEJO - Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo
Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, 193
7004-514 Évora

N/Refª S/2021/24880
V/Refª S01957-2021-DSA/DAAMB

ASSUNTO: Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 471 da CCDR Alentejo do Projeto
Hospital Central de Évora.
Parecer da Águas do Vale do Tejo, S.A.

Exmos Senhores,
Na sequência da análise efetuada aos elementos recebidos na carta em assunto, informamos que na
envolvente da área em questão não existem quaisquer infraestruturas da responsabilidade da Águas
do Vale do Tejo, S.A..
Com os melhores cumprimentos,

DIREÇÃO DE GESTÃO DE ATIVOS
O Diretor
Digitally signed by
Nuno
Nuno Medeiros
2021.07.02
Medeiros Date:
11:06:51 +01'00'

(Nuno Goulartt Medeiros)

ANEXO III – Parecer Externo da Autoridade Nacional de
Comunicações (ANACOM)
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ANEXO IV – Parecer Externo da Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil (ANEPC)

107
AIA 471 da CCDR Alentejo
Hospital Central do Alentejo
Parecer da Comissão de Avaliação

ANEXO V – Parecer Externo da Rede Elétrica Nacional, S.A. REN
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ANEXO VI – Parecer Externo da Universidade de Évora (UE)
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Instituto de Investigação e Formação Avançada

PARECER SOBRE A AVALIAÇÂO DE IMPACTO AMBIENTAL 471 DO HOSPITAL CENTRAL DO ALENTEJO

Para os devidos efeitos, Pedro Miguel Hernandez Salvador Guilherme, na sequência do pedido formulado pela Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (ofício referência S01933-2021-DAS/DAAMB), do despacho de 8 de julho
de 2021 da Sra. Reitora da Universidade de Évora (ref. 70|GabReit|2021 | GD|21644|2021 | V/ Processo
450.10.229.02.00003.302) e do conhecimento anterior enquanto técnico superior do quadro da CCDRA, vem dar o seu parecer
no âmbito do processo de Avaliação de Impacto Ambiental n.º 471 da CCDR Alentejo, referente ao Hospital Central do
Alentejo.

É inquestionável o interesse e necessidade do Hospital Central do Alentejo (futuramente designado por HCA) dentro do que são
as necessidades de desenvolvimento humano, social e económico do Alentejo e, em particular, de Évora. É igualmente
inquestionável o impacto social e territorial que um equipamento desta natureza, pela sua geração de fluxos de pessoas, bens e
transportes de urgência, introduz na rede urbana de proximidade e a necessidade de encontrar soluções que minimizem,
atenuem ou mitiguem esses impactos.
A localização do HCA encontra-se prevista nos Planos Municipais de Ordenamento do Território do Concelho de Évora desde
2008 e é estruturante para a cidade e para o concelho. De forma a viabilizar este equipamento encontra-se prevista uma rede
viária, com níveis hierárquicos elevados, que permitirá um conjunto de acessos que poderão responder eficazmente ao nível de
entradas e saídas previstos (EN118 Montemor/Lisboa, EN18 Estremoz/Espanha e Beja/Reguengos, EN254 Redondo, e IP2).
Porém, a execução deste sistema não se encontra prevista neste estudo, já que o presente documento se restringe ao sistema
viário no interior do cadastro, limitando-se a prever a localização de dois nós rodoviários a futuras ligações, não programadas
neste estudo. O estudo refere estes projetos como Projetos Associados ou Complementares, remetendo para a Câmara
Municipal de Évora a sua construção. Essa autarquia não indica claramente a programação da sua construção remetendo esse
objetivo para a existência e disponibilidade futura de fundos, sem comprometimento de quaisquer datas.
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Figura 1 - Delimitação da Estrutura Viária; Acesso imediato ao Hospital (A), Rede Rodoviária Principal de Nível 1 proposta em PUE (1, 2, 3 e 4) e variante à EN18 (B),
s/ escala (figura extraída do Anexo I)

O estudo não reflete os impactos da atratividade deste equipamento na rede viária, pedonal ou outras existentes, e não define
ações concretas que viabilizem a qualificação da rede no âmbito deste projeto. Assim, remete para um futuro incerto todo um
conjunto de ligações e acessibilidades essenciais ao bom funcionamento do equipamento e da cidade de Évora.

Somos de parecer que o HCA deveria contemplar todo o conjunto de obras necessárias à sua implantação e os respetivos
acessos até às vias mais próximas que garantissem fluxos viários normais e de urgência compatíveis com os tráfegos esperados
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de pessoas, cargas e de urgência e que garantissem as melhores condições para ligação em rede a outros hospitais nacionais.
Assim carece no presente estudo o desenho das vias e respetivos acessos aos principais eixos viários de acesso regionais
existentes (EN118 Montemor/Lisboa, EN18 Estremoz/Espanha e Beja/Reguengos, EN254 Redondo, e IP2).
De facto, a acessibilidade e mobilidade, de pessoas (funcionário, doentes e visitantes) de cargas e serviços, seja normal seja de
urgência, têm de ser garantida da região e da cidade para o HCA e do HCA para a cidade, nomeadamente de/para os nós
intermodais de transportes, nomeadamente rodoviários (estação de camionagem) e ferroviários (Estação ferroviária Évora Norte
e Évora Sul), e de/para o exterior da cidade e do concelho (na ligação à região), garantido a adequada mobilidade que
transforma este HCA num verdadeiro hospital de impacto regional e nacional. O impacto desta acessibilidade e mobilidade não
pode refletir-se na sobrecarga das infraestruturas viárias existentes (CM1085 e EN380) ou ficar dependente de fundos
estruturais, ou outros, que permitam viabilizar essa rede programada, mas não viabilizada presentemente.
As estimativas de aumento de tráfego durante as várias fases de construção contribuem para uma avaliação crítica da potencial
sobrecarga viária na rede existente, cujo reforço não foi equacionado ou programado. A sobrecarga das vias existentes e
partilhadas (CM1085, EN114 e EN380) implica o seu mais rápido desgaste e a necessidade de avaliar o estado das vias (ao
longo da fase de construção) e prever a sua manutenção compatível com os vários utentes da infraestrutura. Não são, ainda,
apresentadas estimativas para os fluxos de tráfego normais (pessoas e cargas) e de urgência, para os vários modos de
transportes (incluindo os suaves) nem para os transportes públicos em fase de exploração.
Considera-se muito relevante o parecer da Câmara Municipal de Évora (INT_EVORA/2021/3484) que corrobora o presente
sentido deste parecer, que conclui que o presente estudo de Impacto Ambiental não salvaguarda as questões específicas dos
acessos imediatos ao HCA e não prevê a concretização da rede de infraestruturas rodoviárias municipais e nacionais de serviço,
constituindo-se uma sobrecarga às vias existentes com impactos elevadíssimos.
Salienta-se complementarmente que as ligações às redes rodoviárias existentes (CM1085, EN114 e EN380) e a sua
reformulação com os perfis indicados pela autarquia são de particular relevância para a necessária acessibilidade dos meios de
emergências previstos no projeto de Segurança Integrada.

Considera-se que deverá ser apresentado um estudo completo dos impactos derivados da atratividade do HCA nas redes de
mobilidade e acessibilidade já indicadas, bem como as medidas previstas para a ligação deste equipamento à rede urbana
existente, em especial à rede viária e de transportes públicos (ferroviários e rodoviários, incluindo os táxis e de transportes
urbanos de Évora), os acessos pedonais e as ligações à rede de ciclovias (modos suaves) em desenvolvimento. Este estudo
alargado deveria, ainda, contemplar o projeto dos traçados e contemplar a sua execução, ou assumir a sua viabilização e/ou
programação até à entrada em funcionamento do HCA.
O parqueamento deverá avaliar as necessidades de englobar todo o conjunto de ligações urbanas, que de modo complementar,
aumentam a acessibilidade da cidade ao equipamento hospitalar.
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Sem esta visão holística dos impactos da atratividade do Hospital Central do Alentejo num contexto mais alargado os impactos
traduzem-se em prejuízos graves à vivencia dos habitantes e equipamentos hoteleiros na sua proximidade. Este equipamento
hospitalar deve ser conectado adequadamente com a rede de infraestruturas de acessibilidade e mobilidades urbana existente e
com os outros equipamentos já existentes de modo a tornar o Hospital Central do Alentejo e este território num lugar urbano
integrado e compatibilizado com a cidade de Évora e com a região.

Évora, 20 de julho de 2021

Pedro Guilherme
Doutor em Arquitetura
Mestre em Engenharia Urbana

Investigador
Centro de História de Arte e Investigação Artística
Instituto de Investigação Formação Avançada
Universidade de Évora
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