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Decisão sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

(Anexo ao TUA) 

  

Designação do projeto Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora 

Tipologia do projeto 
Anexo I, n.º 7, alínea a) 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 

Enquadramento no 

regime jurídico de AIA 

Artigo 1.º n.º 3, alínea a), subalínea i) 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 

Localização 

(freguesias e concelho) 

Concelho de Évora, União das freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde, União 
de Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras, Freguesia de Canaviais e 
Freguesia de Nossa Senhora de Machede 

Identificação das áreas 

sensíveis 

Não são afetadas áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea a) 
do artigo 2.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 de dezembro. 

Proponente Infraestruturas de Portugal, S.A. 

Entidade licenciadora Infraestruturas de Portugal, S.A. 

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

DIA correspondente Data: 27/07/2018 Entidade emitente: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento teve início a 7 de outubro de 2019, tendo a Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, 
nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA), a qual foi constituída por 
representantes da própria APA, do Instituto de Conservação da Natureza e 
Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), do 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), do 
Instituto Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta 
Neves" (ISA/CEABN) e da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
(FEUP). 

Foi promovido um período de Consulta pública, de 15 dias úteis, de 25 de 
outubro a 15 de novembro de 2019, tendo sido recebidas nove exposições com 
a seguinte proveniência: DGADR – Direção geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural; EMFA – Estado-maior da Força Aérea; Câmara 
Municipal de Évora; Associação de Desenvolvimento Socioeconómico de Évora 
Nascente; REN – Redes Elétricas Nacionais; quatro cidadãos. 
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Destaca-se o contributo da Câmara Municipal de Évora, que salienta não ser 
possível articular o projeto de execução com o projeto da variante à EN18, 
previsto no PDM de Évora. Esta entidade reforça a pertinência da variante, na 
medida em que o troço da EN 18 entre os cruzamentos a sul e a norte da 
ferrovia (traçado do antigo ramal de Estremoz) constitui um troço periurbano 
com significativa sinistralidade, devido à configuração, perfil transversal e 
bermas com largura inferior ao existente no troço rural, dezenas de acessos 
diretos de quintas e utilização como via de distribuição e ligação à cidade pelos 
moradores da área da Garraia. 

A Associação de Desenvolvimento Socioeconómico de Évora Nascente reitera 
o seu desacordo quanto à solução de traçado adotada. Lamenta esta entidade 
que em Évora o transporte de mercadorias passe dentro do tecido urbano, ao 
contrário de outras cidades em que a linha ferroviária de transporte de 
mercadorias se desenvolve marginalmente aos aglomerados urbanos. 

Os cidadãos consideram que o projeto não induz qualquer benefício na cidade 
de Évora, e identificam diversos impactes locais significativos. 

As questões suscitadas no decurso da consulta pública foram consideradas na 
avaliação desenvolvida e refletidas na presente decisão, sempre que relevante.  

A Comissão de Avaliação procedeu à apreciação da conformidade ambiental 
do projeto de execução, com base na informação disponibilizada no RECAPE, 
tendo elaborado o respetivo Parecer Final. Este parecer concluiu que o Projeto 
de Execução apresentado não se encontrava em condições para poder ser 
considerado conforme.  

A autoridade de AIA, com base no Parecer Final da Comissão de Avaliação, 
elaborou uma proposta de decisão de não conformidade ambiental do projeto 
de execução, sobre a qual promoveu um período de audiência de interessados, 
ao abrigo do n.º 3 do artigo 21º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua versão atual e nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo.  

Nessa sede, submeteu o proponente uma exposição contestando o sentido da 
decisão e apresentando um conjunto de argumentos que se entendeu serem 
pertinentes.  

Na sequência dessa exposição e tendo em conta a pronúncia sobre a mesma 
emitida pelas várias entidades representadas na Comissão de Avaliação, a 
autoridade de AIA elaborou uma proposta de decisão sobre a qual promoveu 
um novo período de audiência de interessados, ao abrigo do CPA.  

Não tendo o proponente apresentado alegações, em sede desse segundo 
período de audiência dos interessados, foi emitida a versão final da decisão, 
nos termos do presente documento.  
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Principais fundamentos 

da decisão 

O Projeto de Execução e respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do 
projeto de Execução (RECAPE) encontram-se conformes, na generalidade, com 
os termos e condições das Declarações de Impacte Ambiental (DIA) emitidas 
em fase de Estudo Prévio.  

O RECAPE submetido pelo proponente apresenta uma estrutura que se 
encontra, em termos gerais, de acordo com o previsto no documento 
orientador intitulado Normas técnicas para a elaboração de Estudos de 

Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de 

Execução , e itido pelo G upo de Po tos Fo ais das áuto idade de áIá.  

O RECAPE encontra-se bem estruturado e claro quanto à sua forma e 
conteúdo, incluindo na generalidade fundamentação suficiente para verificar 
o cumprimento dos termos e condições fixados na DIA. 

O projeto de execução foi desenvolvido no corredor correspondente à Solução 
2 do Estudo Prévio, conforme determinado na DIA, tendo também sido dado 
cumprimento a diversas disposições desta decisão. 

Verifica-se, contudo, que para um conjunto de disposições da DIA não foi dado 
cumprimento ou foi dado cumprimento apenas parcial. Em alguns destes 
casos, o RECAPE propõe o cumprimento dessas disposições em fases 
posteriores de desenvolvimento do projeto. Considerando-se possível esse 
ajuste no momento de apresentação de determinados elementos previstos na 
DIA, os mesmos figuram na presente decisão essencialmente como elementos 
a apresentar previamente ao início da obra e como medidas para o projeto. 

Neste sentido, emite-se decisão de conformidade, condicionada ao 
cumprimento dos termos e condições impostas no presente documento. 

As exigências constantes da presente decisão decorrem dos termos e 
condições estabelecidos nas DIA emitidas em fase de estudo prévio, entretanto 
adequados ao desenvolvimento do respetivo projeto de execução. 

 

Elementos a apresentar 

A) Previamente ao início da fase de obra 

Apresentar à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos (cuja pronúncia 
determinará que a obra possa ser iniciada): 

1. Programação temporal da fase de obra garantindo o cumprimento das exigências decorrentes do 
procedimento de AIA. A definição desta programação deve ser feita em articulação com as 
explorações agrícolas afetadas para compatibilização da obra com a calendarização cultural do 
ano agrícola, evitando-se assim a inviabilização de culturas durante o período de construção. Deve 
ser assegurada a devida articulação das atividades de obra entre o empreiteiro e os proprietários 
dos terrenos agrícolas afetados pela obra. 

Para além da compatibilização da obra com a calendarização do ano agrícola, deve ser assegurado que 
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os trabalhos correspondentes à fase inicial de construção e que impliquem a destruição de habitat na 
faixa interessada pela obra, designadamente as operações de desmatação e o abate de árvores de 
qualquer porte, bem como as obras de escavação e de aterro, não devem ser realizados durante o 
período de reprodução da fauna silvestre, compreendido entre 1 de março e 30 de junho. 

Deve ainda ser considerado que a obra apenas poderá decorrer no período diurno de dias úteis.  

A apresentação da programação temporal detalhada da obra deve permitir verificar que se encontra 
assegurado o cumprimento do determinado no presente ponto. 

2. Relatório preliminar das sondagens arqueológicas de diagnóstico previamente analisado pela tutela 
do Património Cultural. 

3. Caderno de Encargos da Obra integrando todas as medidas de minimização, planos e programas de 
monitorização referentes à fase de construção.  

4. Plano de Comunicação reformulado, integrando a apreciação desenvolvida no parecer da Comissão de 
Avaliação sobre o referido plano apresentado no RECAPE  

5. Plano de Gestão Ambiental (PGA) da Obra, constituído pelo planeamento da execução de todos os 
elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na 
fase da execução das obras, e respetiva calendarização. O PGA deve ser revisto/completado de acordo 
com as medidas e condicionantes que advenham da presente decisão e integrado no processo de 
concurso da empreitada.  

6. Plano de Acessos (identificando e caracterizando a rede de caminhos a utilizar para as diferentes 
frentes de obra, estaleiros e áreas de depósito e empréstimo, acompanhado de peças desenhadas) 
considerando como princípios orientadores na sua definição a necessidade de privilegiar o uso de 
caminhos já existentes, e a minimização de abertura de novos acessos. No caso de abertura de novos 
acessos, o plano deve considerar a necessidade de reduzir ao mínimo a largura da via, a dimensão dos 
taludes, o corte de vegetação e as movimentações de terras. O plano deve ainda garantir: 

a) Que a abertura de eventuais acessos não afeta áreas de IBA, áreas de montado, áreas com 
habitats ripícolas ou vegetação autóctone, áreas agrícolas, nem os cursos de água e respetivos 
leitos e margens. 

b) Que a abertura de eventuais acessos evita e minimiza a afetação de solos classificados como REN, 
RAN, e de áreas agrícolas, privilegiando-se locais menos sensíveis à compactação e 
impermeabilização dos solos, nomeadamente, locais de menor capacidade de uso. 

c) Que evita a utilização de caminhos existentes com interesse patrimonial, bem como a afetação 
de ocorrências patrimoniais situadas na respetiva envolvente. 

d) Que minimiza a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis 
ao ruído e vibrações. 

e) O condicionamento da circulação de veículos nas margens das linhas de água, evitando os acessos 
ao longo das margens, bem como a realização de aterros para o seu atravessamento transversal. 
Implementação, nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de água, de 
passagens hidráulicas de secção dimensionada para uma cheia centenária. 

f) O acesso às propriedades na fase de construção. 
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g) Que a abertura de eventuais acessos é efetuada em colaboração com os 
proprietários/arrendatários dos terrenos a afetar. Caso não possa ser evitada a interrupção de 
acessos e caminhos, deve ser encontrada, previamente à interrupção, uma alternativa adequada, 
de acordo com os interessados, garantindo o acesso às propriedades, promovendo igualmente a 
informação prévia à população das alterações e desvios a executar na circulação. 

h) A minimização das perturbações na atividade das populações, na sua mobilidade (quer rodoviária, 
quer pedonal) e na acessibilidade a áreas residenciais adjacentes à obra. 

i) Um planeamento cuidado das intervenções, de modo a reduzir as interferências com o 
funcionamento dos eixos viários existentes, e minimizar as acumulações excessivas de tráfego 
automóvel, decorrentes do encerramento temporário de faixas de rodagem. 

j) A definição de procedimentos que assegurem a desobstrução e as boas condições dos caminhos 
ou acessos nas imediações da obra, possibilitando a sua normal utilização por parte da população 
local, bem como a sua limpeza regular. 

k) A definição de procedimentos que assegurem a desativação dos eventuais acessos abertos que 
não tenham utilidade posterior, bem como a recuperação das áreas afetadas. 

l) Que todos os caminhos e vias utilizados, assim como os pavimentos e passeios públicos que 
tenham eventualmente sido afetados ou destruídos, sejam recuperados e repostos em condições 
adequadas à circulação, após a conclusão da obra, e se necessário durante a mesma. 

O Plano deve apresentar uma caraterização patrimonial, incluindo prospeção arqueológica, e uma lista 
dos elementos patrimoniais a vedar e sinalizar. 

7. Caracterização dos locais de implantação de estaleiros, dos locais de empréstimo e dos locais de 
depósito temporário e definitivo de terras, e de todas as áreas de apoio à obra, privilegiando a 
ocupação de áreas já degradadas, nomeadamente explorações de inertes na região, e locais de declive 
reduzido e com acesso existente próximo. A referida caracterização deve incluir nomeadamente 
cartografia, área, acessos, coberto vegetal/uso do solo da área e da envolvente, fotografia do local e 
uma caraterização patrimonial, incluindo prospeção arqueológica, sempre que as áreas a ocupar não 
tenham anteriormente sido prospetadas, ou tenham apresentado visibilidade nula ou reduzida. 

Caso não seja possível a sua localização em zonas já intervencionadas ou infraestruturadas, na escolha 
dos referidos não devem ser afetadas as seguintes condicionantes: 

 Important Bird Area Planície de Évora, entre a ponte sobre o rio Degebe e o final do troço; 

 Habitats Naturais; 

 Locais onde existam ocorrências de interesse patrimonial, e zonas visíveis dos conjuntos 
classificados; 

 Áreas pertencentes à Reserva Agrícola Nacional; 

 Áreas com atividade agrícola, ou com aptidão agrícola; 

 Áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional; 
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 Zonas que impliquem a destruição de vegetação nas áreas de maior sensibilidade paisagística 
e ecológica, com destaque para as áreas adjacentes a linhas de água (galerias ripícolas), 
florestas de folhosas, áreas de montado, e áreas nas quais possam ser afetadas espécies de 
flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

 Áreas sensíveis do ponto de vista dos Recursos Hídricos: linhas de água, leitos e margens de 
massas de água, captações de água, zonas ameaçadas por cheias, áreas de recarga de aquíferos 
com nível freático perto da superfície e zonas de infiltração elevada, perímetros de proteção 
de captações de água; 

 Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

 Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

 Envolvente de áreas urbanas e de locais com utilização sensível ao ruído. 

Nota: Relativamente às servidões e restrições de utilidade pública, deve ser considerado, além do 
Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, a publicação da delimitação da REN de Évora através do 
Despacho n.º 8488/2019, de 25 de setembro. 

8. Caracterização dos estaleiros, especificando as estruturas/equipamentos de que serão dotados para 
assegurar a minimização dos impactes. 

9. Caracterização dos locais de depósito temporário e definitivo de solos e rochas, e de todas as áreas de 
apoio à obra. 

10. Cartografia que defina as zonas onde ocorre variação de profundidade da terra viva/vegetal ao longo 
de todo o traçado e na faixa a expropriar  

11. Projeto de Soluções Técnicas que reduzam os volumes excedentários de terras e caracterização dos 
locais de depósito.  

12. Soluções arquitetónicas a adotar nas obras de arte, nomeadamente na passagem inferior – 
Restabelecimento 121-1, compatíveis com o valor patrimonial da cidade, visando a salvaguarda das 
tomadas de vistas de e para a cidade monumental de Évora, classificada como Património Mundial 
pela UNESCO. Estas soluções devem ser desenvolvidas tendo por base os resultados do Estudo das 
acessibilidades visuais a desenvolver. 

13. Projeto detalhado das vias e caminhos intercetados, dos restabelecimentos a efetuar e da rede de 
caminhos paralelos a construir, de forma a minimizar e compensar o efeito de barreira introduzido 
pela nova linha ferroviária e garantir a livre circulação de veículos, pessoas e animais e o acesso a todas 
as propriedades, habitações e equipamentos, integrando a apreciação desenvolvida no parecer da 
Comissão de Avaliação sobre o RECAPE e as exposições apresentadas em sede de Consulta Pública.  

14. Soluções específicas e concretas para o restabelecimento de acessos pedonais à EN18, que permitam 
quer o acesso a paragens de autocarro, quer os percursos/ligações pedonais entre as 
propriedades/parcelas cuja ligação será secionada pela ferrovia e caminho paralelo, em complemento 
da passage  pedo al e t e o k  +8  e +  p evista o pla o ap ese tado. ás efe idas 
soluções devem assegurar a articulação com as soluções a adotar para a resolução dos problemas 
rodoviários da EN18, bem como a sua funcionalidade.  

15. Informação georreferenciada relativa à representação da REN atualmente em vigor, com sobreposição 
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do projeto (incluindo todas as suas componentes) e análise de eventuais implicações no 
desenvolvimento do projeto, ponderando as eventuais implicações decorrentes da publicação da 
delimitação da REN de Évora, concretamente no que se refere à sobreposição do Projeto (incluindo 
esta ele i e tos, a essos, passage s e de ais o po e tes  o  as tipologias Leitos e a ge s 

dos u sos de gua  e )o as a eaçadas pelas heias . 
16. Ope a io alizaç o da o diç o de explo aç o e u iada o RECáPE de ue não haverá transporte de 

matérias perigosas no troço afeto ao projeto  e ide tifi aç o da fo a o o se  ga a tida, ve ifi ada 
e demonstrada a eficácia da referida interdição. 

17. Projeto de Proteção Sonora com o nível de detalhe inerente à sua implementação, para proteção dos 
recetores R1 a R4 e R13. Para proteção de R4 (3 edifícios habitacionais ao km 117+000 do lado 
descendente) onde se prevê Lden=71 e Ln=65 dB(A) no ano inicial, deve ser prevista e dimensionada 
barreira com características de absorção sonora de forma a cumprir Ln=53 dB(A) e Lden=63 dB(A). Para 
R13 deve ser prevista a possibilidade de interposição de painéis acústicos transparentes na barreira 
acústica 3 para evitar o ensombramento da propriedade, a acordar previamente com os residentes. O 
referido projeto deve ser compatibilizado com os diferentes projetos específicos da ferrovia, relativos 
nomeadamente à drenagem, aos viadutos, à integração paisagística e aos restabelecimentos. 

18. Resultados de uma campanha de caracterização da situação existente exaustiva, com a descrição de 
todos os procedimentos e equipamentos utilizados, com indicação das condições de monitorização e 
apresentação de elementos que o comprovem, assim como o tratamento da informação de acordo 
com a normalização existente. A classificação dos locais deve atender, pelo menos, ao exposto na NP 
ISO 2631-1.A referida campanha de monitorização de vibrações da situação prévia à ocorrência de 
qualquer atividade associada à futura ferrovia, deve abranger pelo menos nos 13 recetores 
identificados no RECAPE, e deve incluir monitorização no interior dos referidos edifícios, no piso mais 
desfavorável, independentemente de ser realizada monitorização complementar no exterior.  

19. Estudo para avaliação de impactes decorrentes das vibrações, durante as fases de construção e de 
exploração, reformulado de forma a contemplar a apreciação desenvolvida no parecer da Comissão 
de Avaliação sobre a informação apresentada no RECAPE em resposta ao Elemento n.º 14 da DIA.  

20. Demonstração inequívoca da inevitabilidade técnica da solução apresentada no RECAPE, 
relativamente à afetação da Quinta do Sande (n.º 6), efetuando a análise detalhada da afetação de 
eventuais componentes da quinta, nomeadamente muros, apresentando ainda fotografias e 
ortofotomapas com a implantação das soluções adotadas. 

21. Estudo das acessibilidades visuais de aproximação à cidade, de pontos notáveis (EN18, EN254 – 
tomada de pontos de vistas de quem se aproxima à cidade de Évora, do Jardim Diana, Igreja de São 
Francisco e de outros pontos da Universidade de Évora), em conformidade com o previsto no PDM de 
Évora (alínea b) ponto 2 artigo 13.º do seu regulamento), com recurso a tecnologia digital que permita 
uma análise esclarecedora. 

22. Planta síntese dos impactes visuais com identificação dos pontos críticos face aos imóveis classificados 
ou com valor cultural. 

23. Delimitação cartográfica e quantificação das áreas com quercíneas que constituam povoamentos de 
sobro e/ou azinho, e de áreas com quercíneas que não constituam povoamentos, de acordo com o 
estipulado no Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 
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de junho, reformulada de forma a contemplar a apreciação desenvolvida no parecer da Comissão de 
Avaliação sobre a informação apresentada no RECAPE em resposta ao Elemento n.º 15 da DIA. Deve 
ser revisto, nomeadamente, o número de quercíneas isoladas ou em núcleo e quantificados os 
exemplares existentes em áreas de povoamento, de forma a incluir todos os sobreiros e azinheiras 
que, embora estando no exterior do polígono de expropriação, se localizem a uma distância inferior a 
duas vezes a projeção da copa, ou a menos de 4 metros dos taludes e das escavações identificadas no 
projeto. 

Assim, devem ser apresentadas novas peças desenhadas e os respetivos ficheiros georreferenciados 
em formato shapefile, com a atualização da quantificação dos exemplares de sobreiro e azinheira, 
isolados e em povoamento, assim como a delimitação das áreas de povoamento, em sobreposição 
com todas as componentes do projeto.  

24. Localização das áreas de compensação das quercíneas, de acordo com os respetivos critérios elencados 
no âmbito das medidas de compensação e na legislação aplicável. Esta informação deve ser 
acompanhada das shapefiles com a localização dos terrenos disponíveis para compensação das 
quercíneas das áreas mencionadas.  

25. Estudo de viabilidade de implementação de soluções de potenciação dos impactes positivos do projeto 
num contexto regional, conforme solicitado no Elemento n.º 17 da DIA, desenvolvendo a informação 
apresentada no RECAPE em resposta ao referido elemento.  

26. Medidas de minimização e de compensação específicas relativas à afetação do residente da habitação 
localizada ao km 124+400, as quais devem merecer a concordância do mesmo. 

27. Medidas de minimização específicas relativas à afetação da exploração localizada sensivelmente ao 
Km 119+250. Sem prejuízo do processo de expropriação, as referidas medidas devem incidir, 
nomeadamente, sobre as parcelas inviabilizadas, a circulação dos efetivos pecuários e a solução para 
assegurar o abastecimento de água. Devem ainda ser apresentadas medidas específicas que 
assegurem, durante a fase de obra, os acessos às parcelas seccionadas da mesma propriedade que não 
tenham sido objeto de expropriação. 

28. Programa de monitorização da Paisagem, direcionado para o fator Património, revisto no sentido de 
definir a periodicidade da avaliação da bacia visual do Centro Histórico de Évora e apresentar 
cronograma de implementação, que deve compreender um período mínimo de cinco anos, desde o 
início da fase de exploração.  

O referido programa deve ainda integrar os dois bens imóveis classificados como Monumento 
Nacional, integrantes do conjunto edificado do Convento do Espinheiro, que deve ser monitorizada na 
fase de exploração. 

29. Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro, alterado no sentido de não contemplar a realização 
de medições de ruído durante a fase de obra, dada a imposição desta decorrer exclusivamente no 
período diurno de dias úteis. 

Durante a fase de exploração devem ser realizadas campanhas no ano início de exploração e quando 
se alcançar o número de passagens previstas para 2026, abrangendo os seguintes pontos recetores: 

 R1 a R3 (2º piso) 

 recetores caracterizados por R4 (3 edifícios de uso habitacional no sentido descendente, ao 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal 

Ap. 7585 – 2610-124 Amadora 

Tel: (351)21 472 82 00 Fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt – http://apambiente.pt

 

9 

km 117+000); 

 R11 (2º piso) (Quinta da Piedade) 

 R13  

 R14 (2º piso). 

A localização exata do ponto de medição deve coincidir com a fachada mais exposta ao ruído do 
tráfego ferroviário, seguindo os requisitos impostos pela NP ISO 1996 e pelo Guia p ti o pa a 

edições de uído a ie te  áPá, a ve s o e  vigo . 
30. Programa de Monitorização das Vibrações reformulado de forma a contemplar a apreciação 

desenvolvida no parecer da Comissão de Avaliação sobre o RECAPE relativa ao referido programa. 

31. Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição reformulados de forma a 
contemplarem a apreciação desenvolvida no parecer da Comissão de Avaliação sobre o RECAPE, 
relativa aos referidos planos. A referida reformulação deve incluir as adaptações inerentes às ações 
constantes da empreitada 

Apresentar à autoridade de AIA, para conhecimento, os seguintes elementos:  

32. Parecer prévio vinculativo da respetiva entidade regional da Reserva Agrícola Nacional ao abrigo do 
artigo 23.º, n.º 7 do Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro;  

33. Autorização prévia concedida pela Direção Regional da Agricultura e Pescas do Alentejo para o 
arranque e corte raso de povoamentos de oliveiras, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de 
maio.  

34. Declaração de Imprescindível Utilidade Pública (DIUP) respeitante à afetação e abate de sobreiros e 
azinheiras em povoamento existentes na área de intervenção (alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º do 
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
155/2004, de 30 de junho.  

35. Projeto de compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto, aprovado 
pelo ICNF. 

B) Antes da conclusão da fase de obra 

Antes da conclusão da fase de obra, mas atempadamente, de forma a permitir a sua apreciação, eventual 
revisão e implementação antes do final dessa mesma fase, devem ser apresentados à autoridade de AIA os 
seguintes elementos:  

36. Projeto de Integração Paisagística (PIP) revisto de forma a contemplar a apreciação desenvolvida no 
parecer da Comissão de Avaliação sobre o RECAPE, e acomodar situações que possam decorrer da 
apreciação do enquadramento de ocorrências patrimoniais, da necessária integração das barreiras 
acústicas e de aspetos específicos sócios económicos.  

37. Estudo do sistema de vistas a partir do Convento do Espinheiro com recurso a fotografia e eventuais 
perfis do terreno para o Projeto. O estudo deve identificar todas as eventuais linhas de visibilidade 
existentes para que as mesmas possam ser objeto de minimização. O registo de imagem deve ser 
realizado antes da construção do Projeto, durante e após para aplicação de eventuais medidas de 
minimização, como o reforço de plantações. 
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38. Projeto de Recuperação Paisagística para as áreas associadas às vias previstas a desativar, incluindo os 
troços de estradas cuja circulação fique inoperacional. Neste âmbito deve proceder-se ao 
levantamento das áreas das vias a desativar e no referido projeto deve constar a sua representação 
gráfica em planta/cartografia a escala adequada ao projeto de execução.  

39. Projeto de Recuperação Biofísica das Linhas de Água (à escala e pormenor de Projeto de Execução), 
afetadas na sua integridade física e cénica com a execução da obra, atravessadas pela Ligação 
Ferroviária entre Évora e Évora Norte. O mesmo deve dar resposta, de forma pormenorizada, aos 
seguintes requisitos:  

a) Deve ser apresentado como documento autónomo;  

b) Peças escritas: Memória Descritiva; Caderno de Encargos; Quadro de Medições ou Quantidades e 
Programa da Manutenção;  

c) Peças desenhadas: Plano de Plantação de Árvores e Arbustos Plano de Sementeiras de Gramíneas 
e Arbustos; Cortes e outros esquemas;  

d) Deve contemplar apenas e só espécies autóctones locais características das linhas de água do rio 
Xarrama (km 118+435), do rio Degebe (km 126+350) e ribeira Vale Figueiras (km 127+270). A 
recolha de propágulos e/ou estacas deve ser realizada antecipadamente.  

e) Devem ser previstas medidas e técnicas de Engenharia Natural para a recuperação dos leitos, dos 
taludes das margens e galeria ripícola. Quer as medidas, quer as técnicas quer os materiais devem 
ser devidamente detalhados em memória descritiva e de forma gráfica.  

C) Durante a fase de exploração 

Antes de proceder a intervenções na ferrovia, deve ser apresentado à autoridade de AIA, atempadamente 
de forma a permitir a sua apreciação, o seguinte elemento: 

40. Programação temporal detalhada com observância das condições referidas no Elemento n.º 1 da 
presente decisão, sempre que se verificar a necessidade de proceder a intervenções na ferrovia 

 

Medidas de minimização 

Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévia e de execução da obra devem constar no Plano 
de Acompanhamento Ambiental da Obra, o qual deve integrar o respetivo caderno de encargos da 
empreitada, bem como os contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para 
efeitos de concretização do projeto. 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de obra e de exploração, bem 
como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas competências em 
matéria de pós-avaliação. 

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, devem ser realizadas 
auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em consideração o 
do u e to Te os e o dições pa a a ealizaç o das áudito ias de Pós-ávaliaç o , dispo ível o po tal 
da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no portal da APA e ser 
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remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua apresentação pelo 
verificador. 

MEDIDAS PARA O PROJETO 

1. Garantir a articulação com a Câmara Municipal de Évora no desenvolvimento e implementação das 
medidas a adotar para minimização dos impactes identificados no parecer emitido por aquela entidade 
em sede do presente procedimento.  

2. Assegurar a permeabilidade e a manutenção da funcionalidade do território, considerando os vários 
cenários possíveis para melhoria das condições de circulação e de segurança do troço da atual EN18 
(aproximadamente entre o km 122+700 e o km 126+000) em articulação com o presente projeto. Estas 
soluções devem contribuir para a minimização dos impactes negativos associados à concentração 
destas infraestruturas no território e ao seccionamento do território que as mesmas potenciam. 

3. Implementar uma passagem para peões que permita não só manter a ligação de proximidade entre os 
residentes a poente da Linha Ferroviária e a nascente da EN18, como também garantir a sua 
acessibilidade ao transporte público. Por esse motivo, a passagem pedonal deve localizar-se na zona 
com maior concentração de habitações, próximo do Km 123+850, devendo ser uma passagem pedonal 
inferior, com acessos confortáveis através de rampas com pendentes reduzidas, devendo ser garantida 
a iluminação, a drenagem natural das águas pluviais e a segurança. 

4. Implementar o Projeto de Proteção Sonora que vier a ser aprovado para proteção dos recetores R1 a 
R4 e R13. 

5. Adotar as soluções arquitetónicas nas obras de arte, nomeadamente na passagem inferior – 
Restabelecimento 121-1, que vierem a ser definidas no âmbito do Elemento n.º 12 da presente 
decisão. 

6. Adotar soluções que permitam minimizar os impactes associados ao Restabelecimento 122.1, cujos 
aterros inerentes ao seu desenvolvimento afetam negativamente o enquadramento da Quinta da 
Piedade. Neste contexto, devem ser acauteladas as preocupações expressas em sede da Consulta 
Pública, promovida no âmbito do presente procedimento. 

7. Adotar soluções que reduzam o impacte dos aterros associados à PS 119.1, face à sua dimensão, e que 
acautelem às questões suscitadas na Consulta Pública, promovida no âmbito do presente 
procedimento, nomeadamente em relação ao aumento de percurso entre o Bairro da Caeira e a cidade 
de Évora. As soluções a desenvolver devem ser previamente articuladas com os moradores do Bairro 
da Caeira. 

8. Integrar no Projeto de Execução soluções técnicas construtivas que permitam a preservação no local 
(in situ) da ocorrência patrimonial Cruzeiro da Piedade (n.º 7). Caso não seja possível, deve ser 
demonstrada a inevitabilidade dessa afetação, nomeadamente através da apresentação de 
levantamentos ou desenhos de projeto a escala adequada. A solução deve ser previamente articulada, 
nomeadamente a respetiva integração paisagística, com a Câmara Municipal de Évora e com a Junta 
de Freguesia. 

9. Assegurar que os órgãos de drenagem, que acompanham longitudinalmente a plataforma da ferrovia, 
permitam receber as suas escorrências superficiais e encaminhá-las para pontos de descarga onde os 
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processos de infiltração sejam de facto desprezíveis, com vista à salvaguarda da qualidade das águas 
subterrâneas.  

10. Acautelar, no Projeto de Iluminação, todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação 
artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve 
assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça 
segundo a vertical.  

11. Privilegiar o uso de materiais e tonalidades tendencialmente neutras e de baixa refletância nas 
soluções de revestimento exterior, pavimentos e cobertura da estação. 

12. Equacionar a instalação de superestrutura (balastro, travessas e carris) com opções que minimizem o 
ruído de emissão da via de forma a permitir uma redução da extensão e altura das barreiras acústicas 
a instalar.  

13. Criar condições para que as vibrações sejam minimizadas ao nível da fonte, sempre que possível, 
atuando ao nível da superestrutura (balastro, travessas e carris) ou da interface entre a infraestrutura 
e superestrutura, com opções que minimizem a transmissão de vibrações.  

14. Colocar BFDs (Bird Flight Diverters) no troço que se situa no limite da IBA. Entre cada apoio da catenária 
devem ser colocados 2 BFDs.  

15. Garantir, no troço situado no limite da IBA, que o isolamento das linhas de ligação ao exterior e dos 
pontos de amarração das linhas (catenária e feeder) é afastado em pelo menos 1,4 m do topo do poste. 
Prever ainda nestes troços a colocação de dispositivos anti-pouso nos apoios da catenária, bem como 
a implementação das soluções indicadas no RECAPE. 

FASE PRÉVIA AO INÍCIO DÀ EXECUÇÃO DA OBRA 

16. Garantir a expropriação e/ou emparcelamento (ao abrigo do Novo Regime Jurídico da Estruturação 
Fundiária – Lei n.º 111/2015, 27 de agosto), com outros prédios rústicos, das áreas fracionadas aos 
prédios rústicos afetados pelo traçado da linha ferroviária, que não garantam por si, a unidade mínima 
de cultura fixada para a região - Portaria n.º 219/2016, de 9 de agosto.  

17. Prever em sede de expropriação o espaço suficiente para a implementação do Projeto de Integração 
Paisagística (PIP), nomeadamente nos locais referidos a contemplar no PIP, e eventualmente outros, 
para que os elementos vegetais de porte arbóreo possam ser devidamente considerados, observando 
as devidas e necessárias distâncias de segurança em função da altura e diâmetro potencial dos 
exemplares vegetais que venham a ser propostos.  

18. Realizar sondagens arqueológicas de diagnóstico nas áreas de afetação da ocorrência a ocorrência n.º 
13, Monte Rei, ao Km 120+325: escavação manual de sondagens de diagnóstico numa área de 40 m² 
e escavação mecânica de sondagens de diagnóstico numa área de 80 m². 

19. Implementar as edidas o sta tes do Pla o de edidas de i i izaç o da afetação da mobilidade 
da populaç o . ás edidas de i i izaç o deve  ate de  ao fluxo de t sito, ao tipo de veí ulos e 
de utentes e não devem ser executadas quaisquer obras sem uma opção de restabelecimento em 
funcionamento prévio e que não determine atrasos ou prejuízos aos utentes. 
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20. Implementar o Plano de Comunicação que vier a ser definido no contexto do Elemento n.º 4 da 
presente decisão. 

21. Sinalizar e vedar todos elementos patrimoniais situados até a um limite máximo 25 m, centrado no 
eixo das infraestruturas; todos os restantes elementos situados até um limite máximo de 50 m devem 
ser sinalizados, de forma a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas e máquinas, que aí deverá 
ser proibida ou muito condicionada; os restantes elementos devem ser avaliados caso a caso, devendo 
a sua vedação e sinalização tomar em consideração outros fatores como o elevado valor patrimonial 
e o estado de conservação, a proximidade de caminhos ou estradas a serem utilizadas durante a 
execução do projeto. 

FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA 

22. Desenvolver a obra de acordo com a programação temporal que vier a ser definida no contexto do 
Elemento n.º 1 da presente decisão 

23. Além das medidas constantes do Plano de medidas de minimização da afetação da mobilidade da 
população, as medidas de minimização devem atender ao fluxo de trânsito, ao tipo de veículos e de 
utentes e não devem ser executadas quaisquer obras sem uma opção de restabelecimento em 
funcionamento prévio e que não determine atrasos ou prejuízos aos utentes.  

24. Prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e 
depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas 
prospetadas em fase de Projeto de Execução e RECAPE ou tivessem apresentado ausência de 
visibilidade do solo. A instalação de estaleiros, novos acessos à obra e áreas de empréstimo/depósito 
de inertes deve ser interdita em locais a menos de 50 metros das ocorrências patrimoniais. 

25. Após a desmatação, deve ser efetuada a prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência 
direta de todas as componentes de obra.  

26. Prever o efetivo acompanhamento arqueológico da obra, continuado e direto por um arqueólogo em 
cada frente de trabalho sempre que as ações inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais 
mas simultâneas. O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, 
durante a instalação de estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de 
acessos, escavação das valas e de todas as ações que impliquem revolvimento de solos.  

27. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 
obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in 

situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu 
estado de conservação atual ou salvaguardadas pelo registo.  

28. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de medidas 
de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, 
entre outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância científica e 
patrimonial das ocorrências então identificadas.  
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29. No caso de serem detetados vestígios arqueológicos, a obra deve ser suspensa nesse local, ficando o 
arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela essa ocorrência, devendo igualmente propor 
as medidas de minimização a implementar 

30. Os achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra devem ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela;  

31. Sinalizar as ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação de modo a 
evitar a sua afetação.  

32. Garantir que todos os componentes da infraestrutura ferroviária (pontes, viadutos, etc.) e, 
particularmente, a estabilização dos taludes adotam soluções construtivas concebidas e 
dimensionadas para ações sísmicas de acordo com o Regulamento de Segurança.  

33. Proceder à recolha de amostras nas zonas do traçado da ferrovia que intersectem filões mineralizados, 
identificados aquando da sua construção, para se efetuar análises petrográficas e químicas de forma 
a se conhecer a composição dos referidos filões.  

34. Nas situações em que as escavações intersectem os níveis piezométricos e seja necessário proceder 
ao seu rebaixamento, deve proceder-se à avaliação detalhada do caudal que será necessário bombear 
e da configuração da superfície piezométrica resultante, de modo a garantir que não sejam afetadas 
captações próximas da via. Se durante as escavações se verificar a exposição à superfície do nível 
freático deve assegurar-se que todas as ações que traduzam risco de poluição são eliminadas ou 
restringidas na sua envolvente direta. A área deve ser vedada, restringido o acesso direto ao local.  

35. Dada a possibilidade das escavações mais profundas intersetarem níveis freáticos ou zonas de 
ressurgências importantes, implementar dispositivos de drenagem para minimização das 
consequências resultantes da atuação das águas subterrâneas e/ou subsuperficiais nos taludes de 
escavação. Todos os dispositivos de drenagem devem conduzir as águas colhidas a pontos de 
drenagem natural, através de órgãos de recolha e condução de águas, garantindo a inexistência de 
zonas de deficiente escoamento.  

36. Todas as operações de manutenção e lavagem de maquinaria pesada, bem como o abastecimento de 
combustíveis, o manuseamento de óleos, lubrificantes e de outras substâncias passíveis de provocar 
contaminação das águas subterrâneas, devem ser realizadas em locais apropriados devidamente 
impermeabilizados.  

37. O armazenamento temporário dos óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados deve ser em 
recipientes adequados e estanques, em local impermeabilizado, com bacia de retenção de derrames 
acidentais, se possível coberto, separando-se os óleos hidráulicos e de motor usados para gestão 
diferenciada. As áreas de armazenamento devem ser instaladas em terrenos estáveis e planos e em 
local de fácil acesso para trasfega de resíduos.  

38. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados 
para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a 
evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem 
os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve ser equipada com um separador de hidrocarbonetos.  
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39. Efetuar o restabelecimento de todas as captações de água e infraestruturas de rega que sejam afetadas 
pelas obras, designadamente através da construção de infraestruturas similares.  

40. Deve ser assegurada a manutenção e limpeza dos órgãos de drenagem transversal e longitudinal, com 
o objetivo de evitar eventuais acumulações de água a montante destas infraestruturas.  

41. As captações subterrâneas afetadas pelo traçado devem, no caso dos poços, ser entulhados, e no caso 
dos furos, cimentados de baixo para cima. Alguns pontos de água poderão ser protegidos por muro de 
proteção ou substituídos por outros, em acordo com os proprietários.  

42. Reduzir ao mínimo as áreas impermeáveis e implementar um sistema de drenagem e recolha de águas 
pluviais.  

43. As intervenções a efetuar (desmatação, decapagem, movimentação de terras, circulação e 
parqueamento de veículos e máquinas) devem restringir-se à área de intervenção definida, delimitada 
por meio de piquetagem e processar-se, de modo a evitar a afetação suplementar de solos e respetivos 
usos.  

44. Dar prioridade à reutilização de materiais de escavação na construção de aterros, de modo a diminuir 
terras sobrantes a levar a depósito.  

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

46. 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.  

47. Sempre que ocorram situações de ruído superior ao limite legal, devem ser implementadas medidas 
de minimização.  

48. As áreas sujeitas a obras devem ser adequadamente vedadas, por forma a evitar a ocorrência de 
acidentes envolvendo a população, devendo igualmente prever-se as necessárias proteções acústicas, 
de vibração e de integração paisagística, a definir consoante os casos, ou seja, a natureza das 
intervenções de obra e proximidade de usos sensíveis.  

49. Assegurar, em permanência: 

a) os acessos às parcelas agrícolas, incluindo as parcelas seccionadas da mesma propriedade que 
não tenham sido objeto de expropriação.  

b) os acessos às habitações e propriedades, incluindo aquelas com serventia a partir da Estrada dos 
Aliados, os acessos ao Bairro da Caeira, do CM1149 (km120+088) do CR (km 120+211) e EN18.  

c) a ligação entre a EN18 e o CM1090. 

50. A velocidade de circulação de máquinas e viaturas nos locais de obra não deve exceder os 40 km/h.  

51. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, devem ser adotadas velocidades moderadas, 
de forma a minimizar a emissão de poeiras e o ruído.  
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52. Caso venha ser necessário recorrer à utilização de explosivos para desmonte de formações rochosas, 
a mesma deve limitar-se os dias úteis, em período exclusivamente diurno. As populações devem ser 
avisadas, com antecedência, da programação e dos horários das pegas de fogo, bem como de 
eventuais limitações delas decorrentes, como a interrupção da utilização de vias, necessidades de 
evacuação temporária de espaços e edifícios ou outras que possam ocorrer.  

Antes de utilização de explosivos, deve proceder-se a uma detalhada e documentada vistoria prévia 
das habitações e outras construções ou estruturas suscetíveis de ser afetadas, e a nova vistoria 
imediatamente após a execução do fogo, de modo a verificar possíveis afetações que, a ocorrerem, 
devem ser objeto da necessária indemnização. Na definição do perímetro da área a vistoriar deve 
aplicar-se o princípio da precaução, pelo que este perímetro deve ser definido por excesso e não por 
defeito.  

As operações de utilização de explosivos e a adoção e execução das medidas mitigadoras devem ser 
objeto de monitorização. No caso dos desmontes e escavações, aconselha-se a utilização de explosivos 
cujos resíduos não sejam persistentes nem solúveis (de preferência totalmente convertidos em gases 
após a explosão) e a minimização das cargas de forma a reduzir as fracturações desnecessárias. A 
o o ê ia de aixas de falha , que constituem zonas preferenciais de percolação vertical devem ser 
devidamente preenchidas e seladas com material impermeável. Neste âmbito, deve ainda ser dado 
cumprimento ao preconizado no Despacho 19GDN2017.  

53. O transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado deve ser feito em veículos 
adequados, com carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.  

54. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a 
manter as normais condições de funcionamento.  

55. As movimentações de terras devem, tanto quanto possível, realizar-se em épocas mais húmidas em 
que o solo se encontra menos seco, de modo a reduzir a quantidade de poeiras suspensas que se 
poderão depositar nas linhas de água. Nas movimentações de terra coincidentes com períodos secos 
deve proceder-se ao humedecimento das vias de circulação de maquinaria pesada, e das áreas de 
aterro/terraplanagem por aspersão.  

56. Garantir o acompanhamento semanal da obra por parte de uma equipa de biologia, no sentido de 
compatibilizar as necessidades logísticas da empreitada com as medidas de minimização de impactes 
aplicáveis à proteção das espécies mais importantes, nomeadamente répteis, aves e mamíferos, bem 
como dos habitats presentes na área de intervenção.  

57. Na proximidade de áreas com ocupação florestal devem ser tomadas as devidas precauções durante 
a execução das obras de modo a reduzir o risco de incêndio.  

58. Antes de se proceder a qualquer trabalho, deve ser delimitado o perímetro das áreas a intervencionar, 
reduzidas ao mínimo indispensável, para além do qual não deve haver qualquer perturbação de solos 
e vegetação. A balizagem deve ser realizada com recurso a fitas/redes de sinalização.  

59. Todos os exemplares arbóreos – azinheira, sobreiro, zambujeiro e de espécies usualmente presentes 
nas galerias ripícolas, e arbustivos, nestes últimos quando aplicável, que se localizem próximo das 
áreas de intervenção devem ser balizados e salvaguardados, de forma a evitar a sua afetação ou 
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destruição. A balizagem, enquanto medida preventiva e de proteção, deve ser realizada na linha de 
projeção horizontal da copa do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro, ou, quando 
aplicável, apenas na extensão voltada para o lado da intervenção. Contudo, deve ser assegurada uma 
distância mínima de proteção aos exemplares de sobreiros e azinheiras de, pelo menos, 2 vezes o raio 
da área de projeção da copa, devidamente balizada, onde não são permitidas operações como a 
mobilização do solo, ou outras, que possam danificar as árvores, nomeadamente as raízes, pernadas, 
ramos e troncos. As sinalizações só devem ser removidas após finalização da obra 

60. As ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal devem ser reduzidas ao 
mínimo indispensável à execução dos trabalhos e não devem ser realizados durante o período de 
reprodução da fauna silvestre, compreendido entre 1 de março e 30 de junho.  

61. A decapagem da terra viva/vegetal deve restringir-se às áreas estritamente necessárias e deve ser 
realizada em todas as áreas objeto de intervenção. Deve ser sempre realizada de forma a que a 
máquina nunca circule sobre a mesma. A progressão da máquina deve fazer-se sempre em terreno já 
anteriormente decapado. Deve ser evitado o recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar 
a compactação da camada de solo abaixo da terra vegetal.  

62. A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra 
vegetal, em toda a profundidade do horizonte local e não em função de uma profundidade pré-
estabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por 
camadas, sendo a espessura destas a definir pelo Dono de Obra em cada local. A terra viva decapada 
deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras de 
escavação. Nestes termos deve ser produzida cartografia que defina as zonas onde ocorre variação de 
profundidade.  

63. A terra viva/vegetal deve ser armazenada e conservada em pargas, com cerca de 2 m de altura, com o 
topo relativamente côncavo. Deve ser preservada através de uma sementeira de leguminosas de 
forma a manter a sua qualidade. Deve ser protegida de quaisquer ações de compactação por máquinas 
em obra.  

64. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes das atividades de desmatação e decapagem da terra 
viva, que não sejam reutilizados em obra, em especial, durante o período estival, devem ser 
devidamente encaminhados de imediato para destino final, de modo a evitar a ocorrência de 
incêndios, privilegiando-se a sua reutilização.  

65. No caso de importação de terras vivas/vegetais deve ser assegurado que as mesmas não provêm de 
áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem 
a ecologia local.  

66. A intervenção nas linhas de águas deve ser realizada sem que a máquina circule no interior do leito da 
mesma, ou seja, a máquina deve operar a partir das margens.  

67. Na obtenção de inertes para a construção, da via ferroviária e acessos, deve ser assegurado na origem 
que os mesmos não são provenientes de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as 
mesmas não sejam introduzidas e alterem a ecologia local.  
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68. Os pavimentos existentes nos troços de estrada a desativar devem ser totalmente removidos em toda 
a profundidade das camadas. Para cada caso deve ser apresentado um registo fotográfico, com a 
situaç o a tes  e depois  o Relató io de á o pa ha e to á ie tal da O a.  

69. Assegurar, após a conclusão da obra, a desativação e limpeza de todas as instalações de apoio à obra 
e a recuperação dos solos afetados através da sua descompactação e arejamento de forma a assegurar 
a sua reutilização. 

70. 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, de acordo com o Plano de Integração Paisagística aprovado em RECAPE.  

FASE DE EXPLORAÇÃO 

71. Assegurar a interdição de circulação de composições de mercadorias entre as 00h00 e as 06h00 horas, 
condição que deve fazer parte do contrato de concessão à(s) operadora(s). 

72. Assegurar o cumprimento da programação temporal detalhada das intervenções a desenvolver na 
ferrovia com observância das condicionantes referidas no Elemento n.º 1 da presente decisão. 

73. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos deverá ser fornecida aos 
empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a implantação de todos os 
elementos patrimoniais identificados, quer no EIA e no RECAPE, quer com os que se venham a 
identificar na fase de construção.  

74. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que envolvam alterações que obriguem a 
revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas 
anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de 
intervenção), deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas as 
medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis.  

75. Assegurar a manutenção e limpeza dos órgãos de drenagem transversal e longitudinal, com o objetivo 
de evitar eventuais acumulações de água a montante destas infraestruturas. 

76. Implementar o Plano de Manutenção previsto no Projeto de Execução de Integração Paisagística da 
Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte. 

77. Implementar o Plano de Emergência Geral da Rede Ferroviária Nacional na Instrução de Exploração 
Técnica 96 da linha ferroviária. Deve ser dado conhecimento às autoridades competentes, 
nomeadamente: proteção civil, bombeiros, GNR.  

FASE DE DESATIVAÇÃO 

78. Assim que houver intenção de desativar o projeto ou algumas das suas componentes deve ser 
atempadamente apresentado à autoridade de AIA, para análise e pronúncia, um plano de desativação. 

 

 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal 

Ap. 7585 – 2610-124 Amadora 

Tel: (351)21 472 82 00 Fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt – http://apambiente.pt

 

19 

Programas de monitorização 

Implementar os seguintes programas de monitorização, apresentados no Anexo 4 do Aditamento 2 ao 
RECAPE: 

1. Programa de Monitorização da Componente Social 

2. Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos 

Implementar os seguintes programas de monitorização, nos termos em que os mesmos venham a ser 
definidos no contexto dos Elementos n.º 28 a 30 da presente decisão: 

3. Programa de monitorização da Paisagem, direcionado para o fator Património 

4. Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro 

5. Programa de Monitorização das Vibrações 
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