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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento corresponde ao Aditamento 3 ao Relatório de Conformidade Ambiental do 

Projeto de Execução (RECAPE) e pretende dar resposta ao solicitado através do Ofício S069268-

201911-DAIA.DAP / DAIA.DAPP.00236.2019 da Agência Portuguesa do Ambiente, datado de 25 

de novembro de 2019. 

Contempla ainda os Esclarecimentos ao Parecer da Câmara Municipal de Évora, desenvolvido em 

sede de consulta às entidades e que se apresentam em anexo. 

O pedido de elementos solicitado pelo ofício supracitado (que se apresenta no Anexo 1 ao presente 

documento) surge no decorrer do procedimento de verificação da conformidade ambiental do 

Projeto de Execução da Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora 

(processo de AIA n.º 2999). 

Este ofício procede a uma substituição do ofício n.º S068356-201911-DAIA.DAP anteriormente 

remetido. Contudo, este ofício apenas foi recebido após a entrega do Aditamento 2, e que responde 

ao ofício anteriormente recebido. Desta forma, no presente documento apenas é dada resposta aos 

pontos adicionais que não estavam elencados no ofício anterior, ou seja: 

 Apresentação da “… 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…” (ponto 13 da DIA), uma vez que os 

resultados apresentados no RECAPE são os mesmos da fase de Estudo Prévio e não se 

consideram adequados à presente fase do projeto. 

 Indicação, para os recetores que se localizam mais próximo à futura ferrovia, do nível de 

vibração estimado e esclarecer de que forma serão minimizados (e minimizáveis) os impactes 

decorrentes da construção, salientando os procedimentos associados à utilização de 

explosivos (previstos para cerca de 33% das escavações a realizar) 

 Elementos gráficos com a identificação dos recetores referidos no quadro AT4.9 

 Pressupostos que permitiram obter os resultados patentes no quadro AT4.9, ou seja, os 

valores que foram considerados para as diversas variáveis envolvidas, o nível de vibração 

inicial, o acréscimo de vibração induzido pela ferrovia e o nível de vibração final. 

 Características técnicas e funcionais das medidas de minimização preconizadas para redução 

de vibrações na fase de exploração, e não apenas um nível global de atenuação como 

mencionado no anexo respetivo, e explicitação dos pressupostos associados aos resultados 
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indicados no quadro AT4.10. Deve ser salientado o domínio de atuação das medidas de 

minimização propostas. No caso de ser necessário, devem ser indicadas medidas 

complementares que exerçam a sua influência nos domínios de atuação não cobertos por 

cada uma das medidas. 

 Verificação da necessidade de alguma atuação (medida de minimização adicional) na zona 

inicial do projeto, à semelhança do preconizado para o Ambiente Sonoro. 

 Planta síntese da análise de impactes visuais desenvolvida no Tomo 17.8, Estudo de Impacte 

Patrimonial – Centro Histórico de Évora, acompanhada de elementos que demonstrem a 

eficácia das soluções projetadas, por exemplo montagens fotográficas. 

 Legenda completa das cartas do estudo de integração paisagística. 

 Planta de modelação. 

Dando resposta ao solicitado, o presente documento elenca no capítulo seguinte as respostas aos 

pontos identificados. 
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2 RESPOSTA AO PEDIDO DE ELEMENTOS  

2.1 Campanha de Caracterização de Vibrações 

 Apresentação da “… 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…” (ponto 13 da DIA), uma vez que os 

resultados apresentados no RECAPE são os mesmos da fase de Estudo Prévio e não se 

consideram adequados à presente fase do projeto. 

Os elementos apresentados no RECAPE correspondem, de facto, aos elementos já apresentados 

na fase de Estudo Prévio para a Solução selecionada na DIA. 

Esta situação deve-se ao facto de que, entre as duas fases de projeto, não tenham existido no 

território alterações nas condições de referência existentes à data de realização dos procedimentos 

experimentais.  

Ou seja, não existem fontes vibratórias adicionais às presentes na fase de Estudo Prévio e que 

correspondem unicamente a tráfego rodoviário nas vias rodoviárias existentes. 

Desta forma, considera-se que as medições da fase de Estudo Prévio mantêm-se válidas e 

suficientes para caracterizar a situação existente. 

2.2 Recetores aos impactes da fase de construção 

Indicação, para os recetores que se localizam mais próximo à futura ferrovia, do nível de vibração 

estimado e esclarecer de que forma serão minimizados (e minimizáveis) os impactes decorrentes 

da construção, salientando os procedimentos associados à utilização de explosivos (previstos para 

cerca de 33% das escavações a realizar). 

A zona onde se prevê que venham a ocorrer escavações com recurso a explosivos correspondem à 

maior escavação do traçado, entre os km 119+375 a 120+860. Conforme referido no projeto de 

execução, Tomo 5.1 – Terraplenagens e Drenagem, neste troço as escavações com recurso a 

explosivos poderão atingir os 40%. Nos troços entre os km 120+980 a 121+155 e 122+463 a 

122+926 o recurso a explosivos, expectável, será inferior a 5%. 

De acordo com os dados disponíveis, o desmonte do maciço rochoso será efetuado, 

maioritariamente, com meios mecânicos (ligeiros e “ripper”) nas escavações de menor altura (h <5-8 

m) e com explosivos nas escavações de maior altura (h>8-12m). 
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É portanto, em especial na envolvente desta zona, sem prejuízo das demais áreas em que se 

verifique adequado, que caberá ao empreiteiro na fase de obra, a monitorização do edificado, no 

cumprimento da Norma 2074 - Avaliação da influência em construções de vibrações provocadas por 

explosões ou solicitações similares. 

Mencionam-se as seguintes medidas: 

 Nas situações em que seja necessário recorrer à utilização de explosivos para desmonte de 

formações rochosas, a mesma deve limitar-se aos dias úteis, em período exclusivamente 

diurno. 

 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 

ocorrência de “caixas de falha”, que constituem zonas preferenciais de percolação vertical 

devem ser devidamente preenchidas e seladas com material impermeável. 

 Deve ainda ser dado cumprimento ao preconizado no Despacho 19GDN2017 – Procedimento 

Técnico sobre a aplicabilidade da NP2074 da Polícia de Segurança Pública. 

 

2.3 Identificação dos recetores de Vibrações 

Elementos gráficos com a identificação dos recetores referidos no quadro AT4.9. 

Apresentam-se de seguida as figuras que permitem a localização dos recetores de vibrações face 

ao projeto. 
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Figura 1 -  Localização dos recetores V1, V2 e V3 
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Figura 2 -  Localização do recetor V4 
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Figura 3 -  Localização dos recetores V5 e V6 
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Figura 4 -  Localização dos recetores V7 e V8 
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Figura 5 -  Localização do recetor V9 
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Figura 6 -  Localização dos recetores V10 e V11 
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Figura 7 -  Localização dos recetores V12 e V13 
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2.4 Pressupostos das velocidades de vibração previstas 

Pressupostos que permitiram obter os resultados patentes no quadro AT4.9, ou seja, os valores que 

foram considerados para as diversas variáveis envolvidas, o nível de vibração inicial, o acréscimo 

de vibração induzido pela ferrovia e o nível de vibração final. 

Tal como descrito no Anexo 4.2 do RECAPE, o nível ou a intensidade de uma vibração é obtido, 

geralmente pela determinação do valor máximo ou do valor eficaz do deslocamento, velocidade ou 

aceleração de um ponto da estrutura ou solo cuja vibração de pretende avaliar. É prática corrente, 

nas vibrações transitórias, referir o valor máximo (valor de pico) e nas vibrações contínuas, o valor 

eficaz (ou rms). A velocidade v de uma vibração pode ser quantificada em níveis de velocidade Lv 

(dBV), segundo: 



Lv  20  log10

v

vref










 

em que para a velocidade de referência é comum utilizar-se o valor de Vref = 0,5×10-7 m/s.  

A atenuação da velocidade de vibração com a distância pode ser estimada recorrendo à seguinte 

expressão (Bahrekazemi 2004
1
 ; Hunt et al. 2007

Erro! Marcador não definido.
): 

 

Em que: 

v0 é a velocidade de vibração na fonte  

r0 a distância da fonte ao ponto de referência no solo  

r é a distância da fonte ao recetor,  

n representa a atenuação geométrica  

  é um fator de atenuação que depende da constituição do solo 

 

Para este cálculo, e uma vez não haver dados que permitam conhecer com rigor a atenuação na 

propagação das ondas de vibração pelo solo, foi considerada a situação mais desfavorável, ou seja 

a que provoca menor atenuação. 

                                                   
1
 Bahrekazemi, M. (2004). “Train-Induced Ground Vibration and Its Prediction”, Tese de Doutoramento, Dept. de 
Arquitectura e Engenharia Civil, Instituto Real de Tecnologia, Estocolmo 
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O valor para a emissão de vibrações utilizado no cálculo previsional foi obtido a partir dos valores 

do gráfico da figura seguinte. 

 

Figura 8 -   Níveis de vibração induzidas por comboios, em função da distância (Fonte: FTA, 2006) 

Da análise do gráfico da figura anterior, obtém-se a 3 m de distância de afastamento de um 

comboio a circular a 80 km/h uma velocidade de vibração de 0,30 mm/s. 
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2.5 Características técnicas e funcionais das medidas de minimização propostas 

Características técnicas e funcionais das medidas de minimização preconizadas para redução de 

vibrações na fase de exploração, e não apenas um nível global de atenuação como mencionado no 

anexo respetivo, e explicitação dos pressupostos associados aos resultados indicados no quadro 

AT4.10. Deve ser salientado o domínio de atuação das medidas de minimização propostas. No 

caso de ser necessário, devem ser indicadas medidas complementares que exerçam a sua 

influência nos domínios de atuação não cobertos por cada uma das medidas. 

As medidas para atenuação das vibrações propostas são: 

 Manta de Balastro 

- PK inicial ao PK 117+975 

- PK 123+850 a PK 124+500 

 Palmilha de Travessa  

- PK 119+440 a PK 120+110 

- PK 124+300 a PK 124+500 

Assim, são propostas três soluções: 

 Solução 1 - Manta de balastro: 117+700 a 117+975; 123+850 a 124+300 

 Solução 2 - Palmilha de travessa: 119+440 a 120+110 

 Solução 3 - Duplo sistema massa-mola (manta de balastro + palmilha de travessa): 124+300 a 

124+500  

Estas soluções a aplicar deverão garantir, no mínimo, as seguintes perdas de inserção para 

frequências iguais ou superiores a 63 Hz: 

 Solução 1 (Manta de balastro): ≥ 15,3 dB, 

 Solução 2 (Palmilha de travessa): ≥ 6,0 dB; 

 Solução 3 (Duplo sistema massa-mola (manta de balastro + palmilha de travessa)): ≥ 22,0 dB. 

As características dos materiais a utilizar serão determinadas pelo fornecedor em fase de obra. 

Nesta fase, o que importa garantir é que serão considerados os níveis de atenuação necessários ao 

cumprimento dos critérios estabelecidos pelo LNEC. 

 



 
 

 

 

  

  

 

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE – VARIANTE DE ÉVORA 
VOLUME 17 – RECAPE – ADITAMENTO 3 - RESPOSTA AO PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS 
F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.AD3.00 17 

 Medidas Complementares 

Note-se que ao nível da superestrutura o projeto já contempla outras soluções que permitem 

minimizar o ruido e as vibrações induzidas pela circulação ferroviária, nomeadamente: as fixações 

elásticas e o próprio balastro.  

O balastro é uma camada composta por partículas de agregado grosseiro sendo uma das funções 

absorver alguma energia que lhe é transmitida e, desta forma, amortecer as ações exercidas pelos 

veículos sobre a via ao transmiti-las à plataforma, ou seja, à custa de alguma compressão da 

camada de balastro desempenha a função de atenuar as vibrações de ruído e do solo. 

Na fixação dos carris às travessas o projeto recorre a fixações elásticas do tipo Vossloh W14.  

 

Figura 9 -  Fixações tipo VOSSLOH W14 

Dos elementos que compõem estas fixações fazem parte uma “palmilha” que tem entre as suas 

principais funções: atenuar os efeitos dos esforços no balastro através do amortecimento das 

vibrações produzidas pelas rodas e reduzir o atrito entre o carril e a travessa, permitindo desta 

forma minimizar o ruido e as vibrações transmitido pela estrutura. 
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2.6 Medidas de Minimização na zona inicial do traçado 

Verificação da necessidade de alguma atuação (medida de minimização adicional) na zona inicial 

do projeto, à semelhança do preconizado para o Ambiente Sonoro. 

Ao nível das vibrações é proposto, para a zona inicial do traçado, a aplicação da Manta de balastro 

entre o km 117+700 (inicio do traçado) e o km 117+975. 

A aplicação da manta, conjuntamente com as demais características da superestrutura 

mencionadas no ponto anterior (fixações elásticas e o próprio balastro) será suficiente para garantir 

a atenuação das vibrações induzidas pela circulação ferroviária.  

 

2.7 Planta síntese da análise de impactes visuais 

Planta síntese da análise de impactes visuais desenvolvida no Tomo 17.8, Estudo de Impacte 

Patrimonial – Centro Histórico de Évora, acompanhada de elementos que demonstrem a eficácia 

das soluções projetadas, por exemplo montagens fotográficas. 

Conforme solicitado é apresentado no Anexo 2 a Planta Síntese de Impactes Visuais que resulta 

do trabalho desenvolvido no Tomo 17.8 do RECAPE e apresenta as bacias visuais de pontos 

notáveis no centro histórico de Évora, expostos para a zona de desenvolvimento do traçado, com 

identificação das fotografias dos locais em causa. 

As bacias visuais obtidas para cada ponto de observação, identificam as áreas potencialmente 

visíveis e não visíveis do território, calculadas exclusivamente a partir da morfologia do terreno e no 

pressuposto de que não existem outros obstáculos visuais.  

Conforme referido no documento do RECAPE (Tomo 17.8) “Importa ressalvar que estas bacias são 

elaboradas com base exclusivamente na morfologia do terreno, através do seu modelo digital, 

sendo que a visibilidade será necessariamente influenciada pelos elementos presentes na 

envolvente e no eixo visual para a área de intervenção. Um volume que se assuma como obstáculo 

ao alcance visual implica geralmente a quebra do eixo visual, determinando que a visibilidade 

previsível na cartografia, na realidade não ocorra.” 

Como se pode observar nas fotografias apresentadas, as bacias visuais no interior da malha urbana 

manifestam-se muito condicionadas pela presença de diversas barreiras visuais, que não permitem 

o prolongamento dos eixos visuais dos observadores - o casario de malha apertada, a muralha, os 

conjuntos edificados, monumentos e ainda os alinhamentos arbóreos ao longo dos arruamentos, 

considerando-se que não existe relação visual relevante da cidade histórica com a sua envolvente. 

É uma cidade virada para dentro, confirmando a herança islâmica da sua fundação.  
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Deverá ainda ter-se em conta que a visão humana apenas consegue distinguir com nitidez uma 

estrutura como uma linha ferroviária, até cerca dos 2000 metros de distância, a partir dos quais esta 

deixa de se evidenciar da envolvente, até deixar de ser completamente apercebida a cerca dos 

3000 metros de distância. 

Desta forma, a planta síntese de análise de impactes visuais que se apresenta, expõe as bacias 

visuais potenciais geradas a partir dos pontos notáveis da cidade (com os pressupostos acima 

referidos) para a zona de desenvolvimento do projeto, acompanhadas de fotografias reais tiradas a 

partir dos mesmos pontos e que demonstram que a presença de obstáculos faz com que a relação 

visual da cidade para o projeto seja muito reduzida. 

Adicionalmente, é de referir o efeito da implementação do projeto de Integração paisagística, que ao 

vegetalizar os taludes, contribui para a “camuflagem” do projeto no horizonte, minimizando ainda 

mais essa relação. 

 



 
 

 

 

  

  

 

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE – VARIANTE DE ÉVORA 
VOLUME 17 – RECAPE – ADITAMENTO 3 - RESPOSTA AO PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS 
F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.AD3.00 20 

2.8 Legenda completa das cartas do estudo de integração paisagística 

Apresenta-se de seguida a legenda completa da Planta de Plantações e Sementeiras do Projeto de 

Integração Paisagística (Tomo 17.6 do RECAPE). 
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2.9 Planta de modelação 

Subentende-se que o solicitado como planta de modelação, se refira à modelação do terreno. No 

entanto, num projeto desta natureza, não é prática a elaboração de uma planta de modelação de 

terreno. 

A modelação do terreno é determinada e executada a partir dos perfis transversais que são 

apresentados no Volume 5 – Tomo 5.1 – Terraplanagens e Drenagem. Este volume do projeto 

contempla os perfis transversais de todo o traçado de 25 em 25 metros, permitindo uma 

identificação detalhada e rigorosa da modelação a desenvolver. O entendimento dos mesmos é 

complementado com os Perfis Transversais-Tipo, apresentados no Anexo 2.2 do Tomo 17.3 do 

RECAPE. Nos quadros 5 e 10 do mesmo, são apresentados respetivamente os taludes de 

escavação e de aterro ao longo de todo o traçado. Comos e pode aí verificar, os taludes de 

escavação apresentam uma inclinação e 1/1,5 (V/H) e os taludes de aterro, uma inclinação e 1/2 

(V/H), inclinações compatíveis e adequadas ao espalhamento e terra vegetal sobre os mesmo e à 

instalação de vegetação. 

A sua execução em obra é feita de acordo com as Especificações Técnicas apresentadas nas 

Condições Técnicas do projeto de Terraplanagens e também das Condições Técnicas Especiais 

(CTE) do Projeto de Integração Paisagística (PIP), que integram o Caderno de Encargos da 

empreitada. 

Especificamente a cláusula “4.4.2 - Acabamento dos taludes” das CTE do PIP, determina: 

“O adjudicatário deverá proceder à modelação do terreno, a qual compreende a eliminação 

das arestas, saliências e reentrâncias que resultam da intersecção dos diversos planos 

definidos pelas novas cotas de trabalho. 

Realiza-se no sentido de estabelecer a concordância entre esses planos mediante superfícies 

regradas e harmónicas, numa perfeita ligação com o terreno natural e neste caso concreto, 

com os taludes existentes que eventualmente sejam preservados. 

A modelação terá em conta o sistema de drenagem superficial dos terrenos marginais e da 

plataforma da linha férrea. 

Por razões de estabilidade, os taludes deverão ser modelados de acordo com um perfil do 

tipo sinusoidal. A crista e base do talude deverão ser para tal suavizadas diminuindo o seu 

declive e aumentando o declive do terço médio do talude.  

… 
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Nota informativa: 

A presente publicação é da exclusiva responsabilidade do autor. A União Europeia não se 
responsabiliza pela eventual utilização das informações nela contidas. 
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ANEXO 1 – OFICIO DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 

REF.ª S069268-201911-DAIA.DAP / DAIA.DAPP.00236.2019 
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ANEXO 2 – PLANTA SÍNTESE DE IMPACTES VISUAIS 
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Aqueduto da Água da Prata (9), Convento de Santa Helena do
Monte Calvário (11) e Capela de Nossa Senhora do Ó (24)

Regimento dos Dragões (4) Catedral - Sé de Évora (13) Residência dos Cordovil (14), Chafariz das Portas de Moura (15)
Convento de Nossa Senhora do Carmo (25) e Pequeno Aqueduto (2)

Colégio do Espírito Santo (16) e Seminário Maior de Évora Templo romano de Évora (17) e Palácio da Inquisição (19) Igreja e Convento dos Loios (18) e Palácio dos Duques de
Cadaval (20)

Palácio dos Condes de Basto (21) e Ermida de São Miguel (26) Muralhas - Jardim de Diana (30)

Fotografias ilustrativas das bacias visuais circunscritas pelos edifícios circundantes
Fotografia ilustrativa das bacias visuais circunscritas pelos edifícios circundantes da

Torre das Portas de Moura e da Casa Garcia de Resende (Fonte: Google Earth)

Fachada da Igreja da Misericórdia (orientada a sul) e rua onde esta se insere, marcada
pela presença de edifícios que circunscrevem a sua bacia visual (Fonte:Google Earth)

Visibilidade a partir do largo junto da fachada principal do Colégio e no
enfiamento da rua José Cordovil, fachada lateral do Seminário

Imagem ilustrativa dos obstáculos à
visibilidade determinada pelos edifícios

circundantes
(linha vermelha)

Visibilidade dos jardins do Palácio e do Convento
(Pousada - fonte: lifecooler)

Visibilidade a partir do pátio entre o Palácio e a Ermida

Fragmentos da Cerca Velha ao longo da rua Largo dos Colegiais e Cerca Nova ao longo
da Avenida Manuel Trindade Salgueiro (Fonte: Google Earth)

Visibilidade a partir do Jardim de Diana

Templo Romano com Igreja dos
Loios no eixo visual para o

traçado

Vista do topo da Sé a mais de 2700 metros da zona do traçado visível entre os
km 120+500 e 121+300

Vista do topo da Sé a mais de 2700 metros da zona do traçado visível entre os
km 121+800 e 122+500 a mais de 2700 metros

Bacia visual potencial do Regimento dos Dragões (4) que abrange o traçado
sensivelmente desde o seu início até ao km 122+200, estando este troço a mais

de 2000 metros. O troço visível coincide apenas com o arco do traçado mais
distante da cidade, pela menor amplitude visual deste ponto para a base da colina
de Évora e pela presença de volumes edificados com capacidade para impedir o

prolongamento do eixo visual para a zona do troço inicial.
Não existe relação visual com o futuro traçado ao nível do solo, função da

presença de obstáculos ao alcance visual determinados pelas volumetrias do
tecido edificado da envolvente, nomeadamente: o Hospital, a Escola de

Enfermagem e a sede dos Bombeiros. Ver fotografias abaixo.

Pisos superiores do edifício - Relação visual
dos do Quartel com a planície onde se

desenvolve o traçado (a mais de 2000 m)
(Fonte: Google Earth Pro)

Nível do solo - Edifícios na Envolvente do
Quartel quebrando o eixo visual

(Fonte: Google Earth Pro)

Não existe relação visual do Aqueduto da Água da Prata (9), do Convento de
Santa Helena do Monte Calvário (11) e da Capela de Nossa Senhora do Ó (24)

com o futuro traçado, função da distância do troço visível, cerca de 2300 metros, e
da presença de obstáculos ao alcance visual determinados pelas volumetrias do

tecido edificado de Évora e construções periféricasevidenciando-se, para além dos
inúmeros elementos arbóreos dispersos, o morro e ruínas da Ermida de São

Bartolomeu, a oficina/armazém Fialho e Irmão, a unidade de Saúde Familiar, a
Direção Regional de Educação do Alentejo e o Dia Supermercados, bem como os

bairros Frei Aleixo e das Pites.

A partir da Residência dos Cordovil (14), do Chafariz das Portas de Moura (15) do
Convento de Nossa Senhora do Carmo (25) e do Pequeno Aqueduto (2) não

existe relação visual com o futuro traçado, quer do seu espaço envolvente quer
dos próprios edifícios, função da presença de obstáculos ao alcance visual

determinados pelas volumetrias do tecido edificado da envolvente, apresentando
cérceas semelhantes ou superiores aos elementos patrimoniais considerados.

Ver fotografias abaixo.

A partir da Casa de Garcia de Resende (28), Torre das Portas de Moura (29) e
Igreja da Misericórdia de Évora (31) não existe relação visual com o futuro traçado,
quer do seu espaço envolvente quer dos próprios edifícios, função da presença de
obstáculos ao alcance visual determinados pelas volumetrias do tecido edificado

da envolvente (Largo e Rua da Misericórdia, Largo da Porta da Moura).
Ver fotografias abaixo.

Do Colégio do Espírito Santo (16) e Seminário Maior de Évora, o traçado será
visível, a mais de 2000 m, apenas do largo junto à fachada da universidade (rua

Cardeal Rei) - sensivelmente entre os km 120+800 e 121+300 -, do enfiamento da
rua de José Estevão de Cordovil- trecho entre os km 122+300 e 122+700 - e dos

edifícios (universidade e seminário) a partir das janelas dos pisos mais altos da sua
fachada nordeste - 120+500 a 121+300 e 121+800 a 122+500. Na restante

envolvente, ao nível do solo, não se prevê qualquer relação visual com a futura linha
férrea, pela presença dos obstáculos ao alcance visual promovidos pelo tecido

edificado e pelos alinhamentos arbóreos dos arruamentos. Ver fotografias abaixo.

A partir do Templo romano de Évora (17) e Palácio da Inquisição (19) não existe
relação visual com o futuro traçado, quer do seu espaço envolvente quer dos

próprios edifícios, função da presença de obstáculos ao alcance visual
determinados pelas volumetrias do tecido edificado da envolvente,

nomeadamente da linha edificada materializada pelo Palácio dos Duques de
Cadaval, Igreja e Convento dos Loios. Ver fotografias abaixo.

A partir da Igreja e Convento dos Loios (18) e Palácio dos Duques de Cadaval (20), a
Bacia visual potencial ocorre sensivelmente entre os km 119+200 e 123+000 estando

este troço a mais de 2300 metros.

As baciais visuais encontram-se condicionadas por volumes do próprio edifício ou
dos edificados adjacentes e por elementos e maciços arbóreos, evidenciando-se as

manchas arbóreas do jardim dos Colegiais, defronte do palácio de Cadaval e
respetivo jardim, o corpo que sustenta a galeria no tardoz do convento e a loggia do

Palácio Condes de Basto. Ver fotografias abaixo.

A Bacia visual potencial ocorre sensivelmente desde o início ao km 123+100
estando este troço a mais de 2200 metros.

A visibilidade para o projeto ocorre do pátio localizado entre o Palácio dos Condes
de Basto (21) e a Ermida de São Miguel (26). Contudo, apenas se consegue

visualizar um trecho do traçado, sensivelmente entre os km 121+700 e 122+400,
e de forma descontínua, pela presença de obstáculos no campo visual como os

volumes da universidade e elementos arbóreos. Ver fotografia abaixo.

A partir das Muralhas do Jardim de Diana (30) a acia visual potencial entre os km
120+200 e 123+000 encontra-se muito condicionada pelo tecido edificado envolvente,

com maior relevância, pela sua volumetria, para a torre das Cinco Quinas.

À cota da base da muralha prevê-se que a futura linha férrea não seja visível, pela
distância a que se encontra, superior a 2300 metros, e pela reduzida amplitude visual

deste ponto. Ver fotografias abaixo.

Apenas à cota superior, na extrema do jardim de Diana, existe um trecho
potencialmente visível circunscrito à zona em que o traçado conflui na atual linha

férrea (km 122+500 a 122+800), a uma distância de 2300 metros.

As bacias visuais são elaboradas com base exclusivamente na morfologia do terreno, através do
seu modelo digital, sendo que a visibilidade será necessariamente influenciada pelos elementos
presentes na envolvente e no eixo visual para a área de intervenção. Um volume que se assuma
como obstáculo ao alcance visual implica a quebra do eixo visual, determinando que a visibilidade

As bacias visuais obtidas para cada ponto de observação, identificam as áreas visíveis e não
visíveis do território, tendo em conta que a visão humana apenas consegue distinguir com nitidez
uma estrutura como a linha ferroviária, até cerca dos 2000 metros de distância, ponto a partir do
qual esta deixa de se evidenciar da envolvente até deixar de ser apercebida a cerca dos 3000

Casa de Garcia de Resende (28), Torre das Portas de Moura (29) e
Igreja da Misericórdia de Évora (31)

A Catedral - Sé de Évora (13) apresenta do seu terraço uma bacia visual potencial que
abrange o traçado sensivelmente desde o início ao km 123+100. Ver fotografias abaixo.

A fachada da Sé de Évora, assim como o espaço público envolvente (Largo Miguel de
Portugal), encontram-se no lado oposto à área de implantação da linha férrea, não

apresentando relação visual com o projeto.

120+200 e 123+000 encontra-se muito condicionada pelo tecido edificado envolvente,

distância a que se encontra, superior a 2300 metros, e pela reduzida amplitude visual
Notas:

As bacias visuais são elaboradas com base exclusivamente na morfologia do terreno, através do
seu modelo digital, sendo que a visibilidade será necessariamente influenciada pelos elementos
presentes na envolvente e no eixo visual para a área de intervenção. Um volume que se assuma
como obstáculo ao alcance visual implica a quebra do eixo visual, determinando que a visibilidade
previsível na cartografia não ocorra na realidade.

As bacias visuais obtidas para cada ponto de observação, identificam as áreas visíveis e não
visíveis do território, tendo em conta que a visão humana apenas consegue distinguir com nitidez
uma estrutura como a linha ferroviária, até cerca dos 2000 metros de distância, ponto a partir do
qual esta deixa de se evidenciar da envolvente até deixar de ser apercebida a cerca dos 3000
metros.
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ANEXO 3.1 – PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA EM SEDE 

DE CONSULTA ÀS ENTIDADES 

 

  



 
 

 

 

  

  

 

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE – VARIANTE DE ÉVORA 
VOLUME 17 – RECAPE – ADITAMENTO 3 - RESPOSTA AO PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS 
F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.AD3.00  

 

 

 

 

 

 



 

DI.CME.002V01 

Pág. 1 de 18 

| Praça do Sertório | 7004-506 Évora | Portugal | T: 266 777 000 | F: 266 777 950 | E: cmevora@cm-

 

Ligação ferroviária Évora/Évora Norte- Variante de Évora – Corredor Internacional Sul 
Participação consulta pública RECAPE 

12 . 11 . 2019 
 

 

 

PARECER 

 

 

1. Antecedentes 

A consulta pública para verificação da conformidade ambiental do projeto de “Ligação Ferroviária 

entre Évora e Évora Norte – Variante” decorre dos seguintes antecedentes: 

• Em Janeiro de 2016 em reunião com as Infraestruturas de Portugal o município tomou 
conhecimento do estudo de viabilidade da Ligação Ferroviária Évora/Évora Norte 
coincidente com o antigo ramal de Estremoz que atravessa a cidade de Évora. Tratava-
se de troço necessário à ligação ferroviária entre Elvas/Caia e Sines. 

• Em Fevereiro de 2016 após reunião de câmara, procedeu-se à divulgação pública 
daquela intensão gerando-se um enorme consenso de rejeição e exigência de 
alternativas. 

• Em Março de 2017 após audição pública e reunião com o Secretário de Estado das 
Infraestruturas, Presidente da Câmara de Évora e Presidente das Infraestruturas de 
Portugal, o governo determinou que o IP estudasse outras opções do traçado 
Évora/Évora Norte. 

• Em Junho de 2017 o IP apresenta ao município 4 corredores alternativos: 

o Corredor 0 coincidente com o ramal de Estremoz, 

o Corredor 1 idêntico ao Corredor 0 com pequenos desvios pontuais, 

o Corredor 2 paralelo ao Rio Degebe, 

o Corredor 3 paralelo ao IP2 (solução que havia sido indicada pelo município no 
relatório entregue ao Secretário de Estado das Infraestruturas). 

O município reconheceu que os corredores 2 e 3 ultrapassavam a generalidade dos 

problemas. 
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• De 3 a 31 de Outubro de 2017 decorreu a consulta pública de avaliação de impacte 
ambiental de licenciamento único do Projeto de Ligação Ferroviária entre Évora Norte 
e Elvas/Caia – Corredor Internacional Sul. 

A participação do município destaca a necessidade de revisão do projeto de forma a 

não comprometer a inserção do corredor 3 paralelo ao IP2, da ferrovia Évora/Évora 

Norte, o que não se veio a verificar. 

• Em Novembro de 2017 através de Power Point do IP o município tomou 
conhecimento dos 3 traçados em estudo: 

o Corredor 1 coincidente com o ramal de Estremoz, 

o Corredor 2 traçado totalmente novo a ocupar a encosta a nascente da cidade a 
atravessar áreas residenciais, 

o Corredor 3 paralelo ao Rio Degebe, correspondente ao Corredor 2 da solução de 
Junho de 2017. 

, e da omissão do corredor paralelo ao IP2, que o município entendia como o mais 

favorável. 

• Na consulta pública de Março a Maio de 2018 sobre o estudo de impacte ambiental da 
ligação ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora, o município 
participou considerando entre outras questões que: 

o O Corredor 1 era inaceitável e excluído, 

o O Corredor 2 atravessava espaços residenciais, 

o O Corredor 3 tinha custos ambientais importantes, 

o O Corredor 4 paralelo ao IP2, não incluído no EIA apresentava impactos 
minimizados. 

Sugeria-se ainda uma variante à cidade de Évora para mercadorias perigosas e a 

criação de uma estação/cais ou zona logística. 

• A 27 de Julho de 2018 é emitido o Título Único Ambiental (TUA20180727000496) com 
decisão favorável condicionada pela APA à adoção da Solução 2 do Estudo Prévio. 

• A 26 de Junho de 2019 o Vereador do Urbanismo do município despacha sobre parecer 
técnico quanto à solução apresentada em reunião técnica de 28 de Maio de 2019 com o 
IP, Via Ponte e técnicos do município sobre o Projeto de Execução da Variante da Ligação 
Ferroviária Évora/Évora Norte, quanto a; 

o Grande proximidade do traçado ferroviário ao Bº de Sta Luzia, 
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o Aceitação da alternativa de acesso ao Bº da Caeira através do restabelecimento à Qta 
do Evaristo, 

o Perda da tomada de vistas sobre o Centro Histórico a partir da EN254, na solução da 
elevação da ferrovia, em incumprimento do Plano Diretor Municipal de Évora, 

o Necessidade da execução da Variante à EN18, 

o Reconhecimento dos graves problemas viários e graves problemas paisagísticos na 
nova inserção do CM1090/ Estrada das Pimentas na EN18. 
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2. Consulta Pública da Avaliação de Impacte Ambiental da Ligação 

Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante 

O município pronuncia-se através do presente relatório sobre a solução da Ligação Ferroviária 

entre Évora e Évora Norte – Variante, verificando-se que se trata duma fase mais desenvolvida da 

solução apresentada na reunião técnica havida em Maio de 2019, não tido sido introduzidas 

alterações às questões então despoletadas pelo município e que se reiteraram no presente 

relatório. 

2.1 Proximidade ao Bairro de Sta Luzia  

O traçado da ferrovia proposto encontra-se mais próximo do Bº de Santa Luzia que o antigo Ramal 

de Reguengos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Distância entre o traçado previsto para a Ferrovia e o antigo Ramal de Reguengos ao Bairro de Sta Luzia 

Esta solução contraria quer a DIA quer o parecer da Câmara Municipal, pelo que deverá proceder-

se ao desvio da ferrovia para sul do ramal de Reguengos, afastando-a do bairro. 

2.2 ACESSO À QUINTA DO EVARISTO E AO BAIRRO DA CAEIRA 

Nesta zona a ferrovia irá acompanhar o terreno natural devendo ser executadas soluções de 

mitigação de ruídos e sons de proteção enquadradas na paisagem, das áreas residenciais 

envolventes. 

Os acessos à Quinta do Evaristo e ao Bairro da Caeira a partir do Bº de Sta Luzia são atualmente 

feitos através de dois caminhos pavimentados  
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Prevê-se a execução de restabelecimento apenas do caminho de acesso à Quinta do Evaristo 

através de passagem superior, Rest119-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Solução do restabelecimento à Quinta do Evaristo e interrupção/corte do acesso ao Bº da CaeiraFig. 2 Solução do restabelecimento à Quinta do Evaristo e interrupção/corte do acesso ao Bº da CaeiraFig. 2 Solução do restabelecimento à Quinta do Evaristo e interrupção/corte do acesso ao Bº da CaeiraFig. 2 Solução do restabelecimento à Quinta do Evaristo e interrupção/corte do acesso ao Bº da Caeira 

Verifica-se a interrupção do acesso ao Bº da Caeira e a inexistência das alternativas que foram 

apresentadas na reunião técnica com os serviços municipais a 28 de Maio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Caminho de acesso à Quinta do Evaristo e caminho de acesso ao Bº da Caeira / ANTES  e DEPOISFig. 3 Caminho de acesso à Quinta do Evaristo e caminho de acesso ao Bº da Caeira / ANTES  e DEPOISFig. 3 Caminho de acesso à Quinta do Evaristo e caminho de acesso ao Bº da Caeira / ANTES  e DEPOISFig. 3 Caminho de acesso à Quinta do Evaristo e caminho de acesso ao Bº da Caeira / ANTES  e DEPOIS 

Apesar desta omissão do projeto, adianta-se que se considera viável a alternativa apresentada em 

reunião pelo IP, de que o acesso Bº da Caeira se passe a fazer da seguinte forma: 
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- pelo restabelecimento/passagem superior até à Quinta do Evaristo, 

- seguindo por caminho em frente para Nascente (a verde na fotografia abaixo) atualmente 

em terra batida, 

- infletindo para a direita para Sul, através de outro caminho em terra batida já ladeado por 

muros de residências até chegar ao Bº da Caeira, 

,por tal alteração estar prevista na Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal, de 

conversão do caminho em terra batida em Caminho Municipal, cabendo ao IP todas as diligências 

e trabalhos inerentes. 

 

 

Fig. 4 Acesso alternativo ao Bº da CaeiraFig. 4 Acesso alternativo ao Bº da CaeiraFig. 4 Acesso alternativo ao Bº da CaeiraFig. 4 Acesso alternativo ao Bº da Caeira 

 

 

 

VERMELHO-ferrovia; AZUL – passagem superior; VERDE –caminho a tratar 

2.3 ACESSO BAIRRO STO ANTÓNIO/MONTINHO DE FERRO 

A ferrovia andará enterrada cerca de 8 metros nesta zona, pelo que as passagens superiores de 

restabelecimento do CM1149 e da ligação entre o Bairro de Sto António e o Montinho de Ferro, 

acompanharão o terreno natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Restabelecimentos do CM1149  e da ligação entre o Bº de Sto António e o Montinho de FerroFig. 5 Restabelecimentos do CM1149  e da ligação entre o Bº de Sto António e o Montinho de FerroFig. 5 Restabelecimentos do CM1149  e da ligação entre o Bº de Sto António e o Montinho de FerroFig. 5 Restabelecimentos do CM1149  e da ligação entre o Bº de Sto António e o Montinho de Ferro 
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Trata-se de solução que irá afetar violentamente a encosta, com impacto negativo na zona 

escavada, devendo ser acautelado adequado enquadramento na paisagem e executadas soluções 

de mitigação de vibrações, ruídos e sons de proteção enquadradas na paisagem, das áreas 

residenciais envolventes. 

 

2.4 EN 254 

Está previsto um ligeiro rebaixamento da EN254 e o 

traçado elevado da ferrovia que se desenvolve em 

ponte sobre a EN, a partir de aterros nos terrenos que 

marginam a estrada. 

 

Fig. 6 Ferrovia sobre EN254Fig. 6 Ferrovia sobre EN254Fig. 6 Ferrovia sobre EN254Fig. 6 Ferrovia sobre EN254    

 

 

 

 

Trata-se de solução altamente impactante na paisagem, eliminando a tomada de vista definida no 

Plano Diretor Municipal de Évora no sector de aproximação à Cidade (alínea b) ponto 2 artº13º do 

regulamento), contrariando, por isso aquele instrumento territorial. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Aproximação à cidade a partir da EN254 / ANTES  e DEPOISFig. 7 Aproximação à cidade a partir da EN254 / ANTES  e DEPOISFig. 7 Aproximação à cidade a partir da EN254 / ANTES  e DEPOISFig. 7 Aproximação à cidade a partir da EN254 / ANTES  e DEPOIS 
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É igualmente impactante a vista a partir da cidade para a encosta a nascente da cidade devido aos 

aterros previstos a marginar a EN, eliminando a leitura da suave pendente do terreno natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Passagem inferior da EN254 sob a ferrovia / ANTES e DEPOISFig. 8 Passagem inferior da EN254 sob a ferrovia / ANTES e DEPOISFig. 8 Passagem inferior da EN254 sob a ferrovia / ANTES e DEPOISFig. 8 Passagem inferior da EN254 sob a ferrovia / ANTES e DEPOIS 

Reitera-se a afirmação de incumprimento do PDME. 

2.5 Variante à EN18 e inserções de caminhos 

O troço da EN18 entre os cruzamentos a sul e a norte com a ferrovia, traçado do antigo ramal de 

Estremoz, constitui um troço periurbano da EN18 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 zona residencial da Garraia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 EN18 noFig. 9 EN18 noFig. 9 EN18 noFig. 9 EN18 no    troço Évora a Estremoz, com largura cerca troço Évora a Estremoz, com largura cerca troço Évora a Estremoz, com largura cerca troço Évora a Estremoz, com largura cerca 

de 12m nas faixas de rodagem e bermasde 12m nas faixas de rodagem e bermasde 12m nas faixas de rodagem e bermasde 12m nas faixas de rodagem e bermas    

    Fig. 10 EN18 no troço periurbano, com largura cerca de Fig. 10 EN18 no troço periurbano, com largura cerca de Fig. 10 EN18 no troço periurbano, com largura cerca de Fig. 10 EN18 no troço periurbano, com largura cerca de 

7m nas faixas de rodagem e bermas7m nas faixas de rodagem e bermas7m nas faixas de rodagem e bermas7m nas faixas de rodagem e bermas    
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Fig. 11 Acessos diretos de quintas no troço periurbano da Fig. 11 Acessos diretos de quintas no troço periurbano da Fig. 11 Acessos diretos de quintas no troço periurbano da Fig. 11 Acessos diretos de quintas no troço periurbano da EN18EN18EN18EN18 

 

A resolução deste problema foi definida pela Ex Junta Autónoma das Estradas em 1989 através da 

construção de Variante à EN18 do troço em questão, conforme previsto no Plano Diretor 

Municipal. 
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VARIANTE DA EN18VARIANTE DA EN18VARIANTE DA EN18VARIANTE DA EN18    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Extrato da Fig. 12 Extrato da Fig. 12 Extrato da Fig. 12 Extrato da Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Évora e representação a tracejado da Variante Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Évora e representação a tracejado da Variante Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Évora e representação a tracejado da Variante Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Évora e representação a tracejado da Variante 

à EN18à EN18à EN18à EN18 

 

 

No âmbito do Corredor Internacional Sul, o município de Évora manifestou a necessidade da 

simultaneidade de execução da Variante da EN18 com a ferrovia Évora/Évora Norte, desde a 

consulta pública de Março a Maio de 2018. 

Esta posição foi reiterada no despacho 26 de Junho de 2019 com parecer técnico resultante da 

reunião de trabalho realizada entre os técnicos da CME, o IP e Via Ponte. 
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Fig. 13 FotografFig. 13 FotografFig. 13 FotografFig. 13 Fotografia ia ia ia 

aérea do troço aérea do troço aérea do troço aérea do troço 

periurbano da EN18; periurbano da EN18; periurbano da EN18; periurbano da EN18; 

localização dos acessos localização dos acessos localização dos acessos localização dos acessos 

diretos de quintas, 1 a diretos de quintas, 1 a diretos de quintas, 1 a diretos de quintas, 1 a 

19; CM1090/Estrada 19; CM1090/Estrada 19; CM1090/Estrada 19; CM1090/Estrada 

das Pimentas.das Pimentas.das Pimentas.das Pimentas. 

A vermelho, Variante à A vermelho, Variante à A vermelho, Variante à A vermelho, Variante à 

EN18 prevista no EN18 prevista no EN18 prevista no EN18 prevista no 

PDME e novo PDME e novo PDME e novo PDME e novo 

cruzamento do cruzamento do cruzamento do cruzamento do 

CM1090 e do CM1089 CM1090 e do CM1089 CM1090 e do CM1089 CM1090 e do CM1089 

com a EN18 com a EN18 com a EN18 com a EN18  

Verifica-se, ao invés, que na solução em consulta pública se mantém a solução inicial: 

• mantém-se o troço periurbano da EN18 e não se prevê a execução da Variante à EN18, 

• criam-se duas obras de arte na EN18 de passagens superiores elevadas cerca de 9 metros 
sobre a ferrovia, no traçado do antigo ramal de Estremoz; PS 122-1 e PS 125-1 e grandes 
alterações de topografia devido aos aterros, 

• cria-se um novo caminho paralelo rural a servir as quintas a norte da ferrovia, com uma 
nova inserção em entroncamento projetado de forma simples, no trainel inclinado e do 
lado interior de curva da EN18 e próximo da lomba da passagem superior PS 122-1, que 
põe em causa a segurança dos condutores, 

• cria-se uma nova inserção do CM1090/Estrada das Pimentas em entroncamento projetado 
de forma simples, no trainel inclinado da EN18 e próximo da lomba da passagem superior 
PS 122-1, que põe em causa a segurança dos condutores, situação particularmente grave 
pela utilização intensiva de moradores e agricultores das muitas quintas da Garraia servidas 
por este caminho. 

 

Fig. Fig. Fig. Fig. 14 Fotografia aérea do 14 Fotografia aérea do 14 Fotografia aérea do 14 Fotografia aérea do 

troço periurbano da EN18; troço periurbano da EN18; troço periurbano da EN18; troço periurbano da EN18; 

acessos diretos de quintas, 1 acessos diretos de quintas, 1 acessos diretos de quintas, 1 acessos diretos de quintas, 1 

a 19; CM1090/Estrada das a 19; CM1090/Estrada das a 19; CM1090/Estrada das a 19; CM1090/Estrada das 

Pimentas.Pimentas.Pimentas.Pimentas.    

A azul proposta do IP, A azul proposta do IP, A azul proposta do IP, A azul proposta do IP, 

Caminho Paralelo Rural, Caminho Paralelo Rural, Caminho Paralelo Rural, Caminho Paralelo Rural, 

passagens superiores na passagens superiores na passagens superiores na passagens superiores na 

EN18, PS122EN18, PS122EN18, PS122EN18, PS122----1 e PS1251 e PS1251 e PS1251 e PS125----1 e 1 e 1 e 1 e 

novas inserções do CM1090 novas inserções do CM1090 novas inserções do CM1090 novas inserções do CM1090 

e do Caminho Paralee do Caminho Paralee do Caminho Paralee do Caminho Paralelolololo 
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Fig. 15 Extrato da Folha 3.5 solução da Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte Fig. 15 Extrato da Folha 3.5 solução da Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte Fig. 15 Extrato da Folha 3.5 solução da Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte Fig. 15 Extrato da Folha 3.5 solução da Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte ––––    Variante  com passagem superior Variante  com passagem superior Variante  com passagem superior Variante  com passagem superior 

da EN18 sobre a ferrovia, PS122da EN18 sobre a ferrovia, PS122da EN18 sobre a ferrovia, PS122da EN18 sobre a ferrovia, PS122----1, e novos entroncamentos do CM1090, Estrada das Pimentas e do Caminho Paralelo 1, e novos entroncamentos do CM1090, Estrada das Pimentas e do Caminho Paralelo 1, e novos entroncamentos do CM1090, Estrada das Pimentas e do Caminho Paralelo 1, e novos entroncamentos do CM1090, Estrada das Pimentas e do Caminho Paralelo 

RuralRuralRuralRural 

Verifica-se, que não só foram ignorados os alertas quanto à perigosidade da solução viária 

apresentada para a nova inserção do CM1090/Estrada das Pimentas na EN18, em zona elevada 

por aterro devido à 

passagem superior, 

PS122-1, com visibilidade 

agravada em relação à 

situação atual e pela 

inexistência de vias de 

viragem, vias de 

desaceleração, 

separadores centrais, 

ilhéus, placas triangulares 

e separadores, 

 

Fig. 16 Inserção do Fig. 16 Inserção do Fig. 16 Inserção do Fig. 16 Inserção do 

CM1090/Estrada das Pimentas CM1090/Estrada das Pimentas CM1090/Estrada das Pimentas CM1090/Estrada das Pimentas 

na EN18 / ANTES e DEPOISna EN18 / ANTES e DEPOISna EN18 / ANTES e DEPOISna EN18 / ANTES e DEPOIS 
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como ainda se agudiza a situação através duma nova inserção do Caminho Paralelo Rural à 

ferrovia de acesso às propriedades localizadas a norte da ferrovia, com os mesmos problemas atrás 

descritos e a agravante de se localizar do lado interior de curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 Inserção do novFig. 17 Inserção do novFig. 17 Inserção do novFig. 17 Inserção do novo Caminho Paralelo Rural na EN18 / ANTES e DEPOISo Caminho Paralelo Rural na EN18 / ANTES e DEPOISo Caminho Paralelo Rural na EN18 / ANTES e DEPOISo Caminho Paralelo Rural na EN18 / ANTES e DEPOIS 

Note-se que as obras de arte e o caminho paralelo rural a norte da ferrovia constituem soluções 

irreversíveis devido a: 

• desenvolvimento do caminho paralelo rural coincidente com o traçado da Variante à 
EN18, inviabilizando-a, 

• significativa movimentação de terras em particular os aterros junto à passagem superior, 
PS122-1 igualmente coincidentes com o traçado da Variante EN18, inviabilizando-a. 

Considera-se que esta solução não é de todo aceitável por diversos motivos: 

• Inviabilizar a futura construção da Variante da EN18, projeto estruturante da ex-Junta 
Autónoma de Estradas, contrariando o Plano Diretor Municipal de Évora, 

• Inviabilizar a execução duma obra considerada premente já em 1989 pela então JAE, 
situação agudizada até à data, decorridos 30 anos, pelo aumento crescente da sua 
utilização, 

• A solução viária proposta pelo IP pôr em risco a segurança dos utentes da EN18, do CM 
1090/Estrada das Pimentas e do novo caminho paralelo rural, devido às soluções da 
inserção dos novos entroncamentos, 
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• A obra de arte da passagem superior da EN18 PS122-1 e as alterações de topografia, 
sobretudo os aterros, afetarem negativamente o enquadramento da Quinta da Piedade e 
obrigam à deslocação do Cruzeiro (respetivamente ocorrências nº8 e 7 com valor 
patrimonial, referido nas condicionantes da DIA). 

Por este motivo reitera-se a necessidade da execução da Variante da EN18 conforme projeto 

definido pela Ex Junta Autónoma de Estradas em Fevereiro de 1989, com Declaração de Utilidade 

Pública DR 11/10/1988, nº235 IISérie (anexo digitalização do projeto; Anexo Variante EN18 JAE 

1989). 

Deste modo a nova inserção do CM1090/Estrada das Pimentas, em cruzamento com o 

CM1089/Caminho do Cemitério será realizada de forma a garantir a segurança rodoviária, com 

geometria definida por ilhéus e separadores centrais, que garantam uma condução segura e eficaz 

através do entendimento e orientação clara e intuitiva dos condutores sobre a posição de paragem 

e as trajetórias a adotar, desincentivando a prática de elevadas velocidades na EN18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 Extrato do projeto da JAE, Variante da EN18, ligações aos Caminhos Municipais 1090 e 1089Fig. 18 Extrato do projeto da JAE, Variante da EN18, ligações aos Caminhos Municipais 1090 e 1089Fig. 18 Extrato do projeto da JAE, Variante da EN18, ligações aos Caminhos Municipais 1090 e 1089Fig. 18 Extrato do projeto da JAE, Variante da EN18, ligações aos Caminhos Municipais 1090 e 1089 
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Fig. 19 Esboço da solução do projeto da Ex JAE e do possível restabelecimento do CM1090 com Fig. 19 Esboço da solução do projeto da Ex JAE e do possível restabelecimento do CM1090 com Fig. 19 Esboço da solução do projeto da Ex JAE e do possível restabelecimento do CM1090 com Fig. 19 Esboço da solução do projeto da Ex JAE e do possível restabelecimento do CM1090 com passagem elevada sobre passagem elevada sobre passagem elevada sobre passagem elevada sobre 

a ferroviaa ferroviaa ferroviaa ferrovia 

A solução para a passagem superior pedonal de ligação entre as quintas a norte e sul da ferrovia e 

acesso à paragens de transporte público prevista pelo IP, deverá coadunar-se com a Variante à 

EN18. 

Considera-se que com a execução da Variante à EN18 em simultâneo com a ligação ferroviária 

Évora e Évora Norte – Variante de Évora: 

• São eliminados os fatores de risco atualmente existentes no troço periurbano da EN18, 

• Proporcionando aos utentes da EN18 a segurança e conforto da Variante à EN18 em 
termos de configuração, perfil transversal e bermas com largura adequada, sem acessos 
diretos de quintas e sem utilização como via de distribuição, 
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• É ainda garantida a segurança rodoviária das novas inserções à EN18; do CM1090 e do 
acesso às quintas a norte da ferrovia, 

• Mantém-se o enquadramento paisagístico da Quinta da Piedade e mantém-se a localização 
do Cruzeiro, respetivamente ocorrências nº 8 e 7 das condicionantes da DIA, pela 
manutenção da topografia natural do terreno, em particular a não execução dos aterros. 

• É respeitado o instrumento de ordenamento do Concelho de Évora; Plano Diretor 
Municipal. 

1.1 Impacto sobre a paisagem 

Prevêem-se alterações severas na topografia suave da encosta a nascente da cidade, resultado dos 

aterros e escavações a realizar para implantação da ferrovia. 

Deverá ser realizado projeto paisagístico das zonas afetadas, com tratamento de taludes, aterros, 

escavações e linhas de águas, de forma a atenuar os efeitos negativos. 

O estudo deverá integrar soluções de mitigação dos efeitos negativos da ferrovia para as áreas 

residenciais envolventes ao nível do ruído, vibrações e outros. 

1.2 Infraestruturas afetadas 

Os documentos colocados à disposição para consulta pública apenas identificam os serviços 

afetados. 

No que se refere às soluções técnicas a adotar apenas referem que os projetos de reposição das 

infraestruturas afetadas estão ao ser efetuados e que serão apresentados no Tomo 14.2.1 do 

presente volume o qual não está disponível, pelo que se mantêm as recomendações anteriormente 

transmitidas ao IP: 

• Relativamente ao acesso às infraestruturas existentes de abastecimento de água e de 
drenagem de esgotos, será necessário garantir o acesso às mesmas para futuras 
intervenções a nível de reparações e/ou remodelações. 

• Julga-se que a melhor solução será a execução de galeria técnica com dimensões que 
possibilitem as intervenções em condições adequadas. 

• Assim, deve ser garantido o acesso às infraestruturas existentes na zona do B.º Sra da Saúde, 
Caeira, Quintas do Evaristo, B.º de Santo António, e EN254. 

• Adicionalmente, tendo em conta a previsão do abastecimento de água à zona da Garraia, 
deve também ser prevista galeria técnica nesse atravessamento de forma a possibilitar a 
futura instalação de infraestruturas de abastecimento de água. 
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• Os acessos e galerias técnicas deverão integrar servidão administrativa de acesso ao 
Município e de impedimento de qualquer ocupação do solo. 

1.3 Terminal de mercadorias e variante para transporte de mercadorias 

perigosas 

As negociações relativamente ao terminal de mercadorias na zona próxima de Évora estão a 

decorrer entre a IP e a Câmara Municipal. 

Em resposta às condicionantes da DIA relativamente ao transporte de matérias perigosas, as IP 

remetem para as “instruções técnicas direcionadas para o transporte de mercadorias perigosas e 

para gestão de situações acidentes e definição de normas e procedimentos de atuação 

coordenada dos meios de socorro adequados”, não se prevendo a execução de variante da 

ferrovia a sul da cidade de Évora para o transporte deste tipo de mercadorias conforme indicado 

pelo município no âmbito da anterior consulta pública. 



 

DI.CME.002V01 

Pág. 18 de 18 

| Praça do Sertório | 7004-506 Évora | Portugal | T: 266 777 000 | F: 266 777 950 | E: cmevora@cm-

 
 

2 Conclusões 

I. Deverá ser executada a Variante à EN18 conforme previsto no Plano Diretor de Évora e 
projeto da Ex JAE, em simultâneo com a ferrovia, 

II. Não deverão ser realizados quaisquer trabalhos que comprometam a realização da 
Variante à EN18, em particular a passagem superior PS122-1 e respetivos aterros e ainda o 
caminho rural paralelo a norte da ferrovia, 

III. As soluções propostas para as novas inserções rodoviárias na EN18 junto à PS122-1 põem 
em risco a segurança dos utentes, pelo que, 

IV. Deverá ser executado o cruzamento dos caminhos municipais CM1090/Estrada das 
Pimentas e CM1089/Caminho do Cemitério com base no projeto da Ex JAE com geometria 
e todos os dispositivos necessários, de forma a garantir a segurança rodoviária e a preservar 
o Cruzeiro e a Qta da Piedade no seu enquadramento paisagístico, 

V. Deverá ser garantido o acesso ao Bº da Caeira, 

VI. O traçado da ferrovia deverá afastar-se do Bº de Sta Luzia, 

VII. Nas áreas residenciais deverão ser executadas soluções de mitigação de proteção de 
vibrações, ruídos e sons, enquadradas na paisagem, 

VIII. Deverá ser realizado projeto paisagístico das zonas afetadas, com tratamento de taludes, 
aterros, escavações e linhas de águas, de forma a atenuar os efeitos negativos, 

IX. Deverá ser garantida a tomada de vistas sobre o Centro Histórico a partir da EN254, 

X. Deverão ser tidas em conta as recomendações sobre os serviços afetados conforme 
capítulo 2.7do presente documento, 

XI. Deverá ser contemplada variante da ferrovia à cidade de Évora para transporte de matérias 
perigosas, 

XII. Deverá ser realizado terminal de mercadorias na zona próxima de Évora, aguardando-se 
resultado das negociações a decorrer entre o IP e a Câmara Municipal. 
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ANEXO 3.2 – ESCLARECIMENTOS AO PARECER DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ÉVORA EM SEDE DE CONSULTA ÀS 
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LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE – VARIANTE DE ÉVORA 

- PROCESSO 2999 

ESCLARECIMENTOS AO PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA EM SEDE 

DE CONSULTA ÀS ENTIDADES 

1 INTRODUÇÃO 

Na sequência da solicitação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) em sede de AIA, conforme 

correio eletrónico enviado em 6 de dezembro de 2019, apresenta-se neste documento os 

esclarecimentos tidos como necessários às conclusões apresentadas pela Câmara municipal de 

Évora.  

No sentido de facilitar a análise do presente documento são referidos os mesmos pontos do referido 

nas conclusões do parecer da CM de Évora, nomeadamente: 

2.1 – Ponto de situação relativamente à EN18 

2.2 – Acesso à Quinta do Evaristo e ao Bairro da Caeira 

2.3 - Proximidade ao Bairro de Sta. Luzia 

2.4 – Medidas de mitigação de proteção de ruído e vibrações  

2.5 – Impacte sobre a Paisagem 

2.6 – EN 254 

2.7 – Infraestruturas Afetadas 

2.8 – Variante da ferrovia à Cidade de Évora 

2.9 – Terminal de mercadorias na região de Évora  
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2 SITUAÇÕES ELENCADAS NO PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA 

2.1 Ponto de situação relativamente à EN18 

O projeto em análise corresponde a um troço ferroviário de ligação entre Évora e Évora Norte, para o 

qual foi emitida DIA favorável à solução 2 do Estudo Prévio condicionada à apresentação de 

elementos e ao cumprimento de um conjunto de medidas. A execução da Variante à EN18 (projeto das 

Estradas de Portugal enquadrado no PDME) extravasa por completo a competência do atual projeto. 

No âmbito do atual projeto, estão incluídos os restabelecimentos das vias intersetadas através de 

soluções desniveladas. A solução em desenvolvimento, quer para a via férrea quer para o 

restabelecimento da EN18 (em passagem superior á linha férrea), não inviabiliza a futura construção 

da variante rodoviária da EN18.  

No que se refere à segurança dos utentes da EN18 e do CM1090, consideramos que a solução 

proposta reduz o risco existente, uma vez que elimina a passagem de nível. No entanto, devido ao 

condicionamento patrimonial da Quinta da Piedade, o restabelecimento do CM1090 ficou condicionado 

ao espaço existente entre a EN18 e o muro da quinta. Serão adotadas medidas de mitigação de risco 

na zona do entroncamento, nomeadamente sinalização luminosa de controle de velocidade na EN18. 

Esta intervenção não implicará qualquer afetação direta da Quinta da Piedade, Poderá haver alguma 

afetação visual da quinta, contudo a vegetação que envolve o casario da própria quinta, associada ao 

enquadramento paisagístico previsto para esta passagem superior irá garantir a minimização da sua 

afetação visual. 

De referir que a zona nobre da quinta, onde se insere o casario e por onde se faz o acesso à EN18, 

está mais afastada da zona de implantação da PS pelo que a sua afetação visual será diminuta. 

Conforme solicitado pela CM de Évora, relativamente à Quinta de Stº António procurar-se-á minimizar 

ao máximo a afetação da quinta, não estando prevista a afetação das estruturas edificadas. Refere-se 

ainda que os terrenos adicionais a ocupar pelo projeto, adjacentes à via existente são já propriedade 

da IP.  

Do projeto de execução faz parte o Projeto de Proteção Sonora (Tomo 17.7) e o Projeto de 

Integração Paisagística (Tomo 17.6) que apontam todas as medidas possíveis que permitem 

minimizar o ruido para valores dentro dos limites regulamentares e soluções de enquadramento 

paisagístico que permitam reduzir o impacte visual da infraestrutura. 
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2.2 Acesso à Quinta do Evaristo e ao Bairro da Caeira 

No que se refere ao acesso ao Bº da Caeira, foi considerada no projeto de execução a solução 

proposta, e apresentada à C. M de Évora, que consiste na pavimentação do troço da estrada dos 

Aliados até ao caminho à direita em terra batida e na pavimentação do caminho de terra batida 

(ladeado por muros de residências) até ao Bº da Caeira. 

Relativamente à necessidade de se proceder à expropriação dos terrenos em questão, a nossa 

interpretação do Cadastro Oficial (Secção f, da UF de Bacelo e Senhora da Saúde, Concelho de 

Évora) sugere que o caminho a pavimentar, não seja privado, por estar delimitado por estremas 

cadastrais, e aparenta não estar associado a nenhum prédio (conforme figura que se segue). 

 

No entanto, estão a ser levados a cabo os procedimentos adequados para confirmação da situação 

dessa área e a confirmar-se que se trata de propriedade privada, esses terrenos serão incluídos como 

área a expropriar, no projeto de expropriações. 
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2.3 Proximidade ao Bairro de Santa Luzia 

A medida n.º 12 da DIA refere “Garantir um maior afastamento em relação ao Bairro de Santa Luzia, 

nomeadamente, através do desvio da diretriz da via.”, ou seja, o maior afastamento mencionado 

reporta à situação anteriormente apresentada na fase de Estudo Prévio e não ao atual ramal de 

Reguengos. 

Face à fase anterior, houve um esforço de otimização do traçado, de forma a tentar aumentar ao 

máximo o seu afastamento ao Bairro de Santa Luzia.  

Contudo, não foi possível proceder a um aumento substancial deste afastamento, apenas cerca de 3,5 

metros, face às restritivas limitações impostas pelo cumprimento dos parâmetros geométricos e 

dinâmicos do traçado ferroviário, quer no estudo do traçado em planta, bem como a sua devida 

conjugação, e compatibilização, com o traçado em perfil longitudinal, uma vez que é necessário 

garantir a não sobreposição de alguns elementos de traçado.  

O desenvolvimento do traçado em planta, nesta zona inicial da Variante, é fortemente condicionado 

por pontos fixos existentes, designadamente, o alinhamento reto existente de saída da atual Estação 

de Évora e a Passagem Inferior Rodoviária existente. Estes 2 pontos fixos condicionaram fortemente 

as 2 curvas iniciais da Variante, tendo sido necessário proceder a um exaustivo estudo de traçado que 

viabilizasse, simultaneamente, o cumprimento dos parâmetros geométricos e dinâmicos de via, de 

segurança e de conforto ao nível dos passageiros, bem como a homogeneização do patamar de 

velocidades, mínimo, que cumprisse com os requisitos impostos para a exploração desta 

infraestrutura. 

A otimização do traçado nesta zona, considerando as condicionantes acima referidas, não permitiu, 

assim, garantir um maior afastamento em relação ao Bairro de Santa Luzia, nem aproveitar, numa 

maior extensão, o traçado da atual infraestrutura do Ramal de Reguengos. 

Apesar das sucessivas otimizações obtidas, durante o desenvolvimento das várias fases do estudo, as 

características geométricas e dinâmicas, destas 2 curvas, são as mais restritivas ao longo de todo o 

troço em estudo, uma vez que apresentam os menores valores de raios das curvas circulares, com 

400m de raio, e os valores de parâmetros dinâmicos elevados, no limite dos valores regulamentares, 

designadamente de escala prática, insuficiência de escala, variação da insuficiência de escala e 

variação de escala, limitando a velocidade de exploração nesta zona a 90 km/h. 
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2.4 Medidas de mitigação de proteção de ruído e vibrações 

Do projeto de execução faz parte o Projeto de Proteção Sonora (Tomo 17.7) que aponta todas as 

medidas possíveis que permitem minimizar o ruido para valores dentro dos limites regulamentares e 

soluções de enquadramento paisagístico que permitam reduzir o impacte visual da infraestrutura. 

 

2.5 Impactes sobre a Paisagem 

Do projeto de execução faz parte o Projeto de Integração Paisagística (Tomo 17.6) que propõe 

soluções de enquadramento paisagístico que, dentro das condicionantes legais e de funcionamento da 

infraestrutura, permitam reduzir o impacte visual da mesma. 

 

2.6 EN 254 

Consultado o Plano Diretor Municipal (PDM) de Évora em vigor, com revisão publicada pelo 

Regulamento n.º 47/2008, de 25 de janeiro, foi analisado o artigo 13º do regulamento – Imagem de 

Conjunto da Cidade e Centro Histórico (alterado pelo Aviso n.º 2174/2013, de 12 de fevereiro). 

Este artigo 13.º refere que: 

1 — A fim de preservar as vistas sobre o perfil geral do conjunto da Cidade, particularmente 

sobre o Centro Histórico são delimitados na Planta de Ordenamento — Património 

Arquitetónico e Arqueológico (Desenho n.º 2-C) setores de tomadas de vistas a partir de 

pontos privilegiados e de vias de acesso à cidade. 

2 — Nos instrumentos de gestão territorial e nos projetos de operações urbanísticas a elaborar 

para as diversas zonas abrangidas pelos polígonos relativos às tomadas de vistas assinaladas 

na Planta de Ordenamento — Património Arquitetónico e Arqueológico (Desenho n.º 2 -

C), deve ser observado o seguinte:  

a) Nos setores a partir do Alto de S. Bento, do Convento do Espinheiro, Alto da Boa 

Morte e setores de aproximação à Cidade a partir das estradas de Viana e Arraiolos, a 

altura da edificação de novas edificações não pode ultrapassar as linhas que ligam os 

pontos de tomada de vista panorâmica sobre a Cidade e o coroamento das muralhas;  

b) Nos setores de aproximação à Cidade, a partir das estradas de Beja (EN-18), de 

Estremoz (EN-254) e da ER-254, as construções têm de respeitar os planos de 

vistas fixados na respetiva planta, de forma a permitir a leitura da silhueta do 

Centro Histórico. 
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3 — Para instrução dos procedimentos de licenciamento ou de autorização de operações 

urbanísticas pode a Câmara Municipal de Évora exigir a apresentação de estudos de simulação 

quando os mesmos se revelem indispensáveis à verificação do cumprimento do disposto nos 

números anteriores. 

Contudo, confrontando o referido no regulamento com a Planta de Ordenamento — Património 

Arquitetónico e Arqueológico (Desenho n.º 2 -C) citada, bem como as demais peças desenhadas 

que integram o PDM
1
, conclui-se que não estão representados cartograficamente os planos de vistas 

mencionados. Desta forma, considera-se que não existe condicionante identificada pelo PDM. 

De qualquer forma foi ainda consultado o site da Câmara Municipal de Évora, nomeadamente os 

elementos anteriores que acompanhavam a revisão do PDM de Évora (ainda que não estejam 

atualmente em vigor) (http://www2.cm-evora.pt/PDME/patrimonio.htm). 

Destes elementos destaca-se a Planta Complementar de Ordenamento Património Arquitetónico 

e Arqueológico – Cidade Extramuros (Desenho 3-C – datado de dezembro de 2007), que se 

anexa ao presente documento, onde são, de facto, identificados os planos de vistas identificados como 

“Imagem de Conjunto da Cidade e Centro Histórico”. Julgamos desta forma ser estes os elementos 

que se pretende considerar no âmbito do artigo 13.º do PDM pelo que é feita uma análise da afetação 

das vistas da EN254 nesse pressuposto. 

 

                                                   
1
 Consultado no site da CM de Évora http://www.cm-evora.pt/pt/site-viver/Habitar/ordenamento-do-

territorio/Planos%20Municipais/Paginas/Plano-Diretor-Municipal.aspx e no site da Direção-Geral do Território 

http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/igt_em_vigor__snit_/acesso_simples/  

http://www2.cm-evora.pt/PDME/patrimonio.htm
http://www.cm-evora.pt/pt/site-viver/Habitar/ordenamento-do-territorio/Planos%20Municipais/Paginas/Plano-Diretor-Municipal.aspx
http://www.cm-evora.pt/pt/site-viver/Habitar/ordenamento-do-territorio/Planos%20Municipais/Paginas/Plano-Diretor-Municipal.aspx
http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/igt_em_vigor__snit_/acesso_simples/
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Na figura seguinte representa-se o ponto de observação da EN 254 e o plano de vistas que 

determinam a respetiva Imagem de Conjunto da Cidade e Centro Histórico. 

 

Para fazer uma correta análise é necessário ter em conta a cota do ponto de observação (foco na 

EN254) e a cota de perspetiva da silhueta do Centro Histórico, sendo que a atura do traçado no troço 

em que este interfere com o cone de visibilidade (km 121+315 a 121+425) não poderá ser superior ao 

plano de vista que liga estas duas cotas, como esquema abaixo apresentado. 

 

Desta forma, de modo a não colidir com este plano de vista o projeto em estudo deverá ficar abaixo da 

cota determinada pela linha que liga as duas cotas acima mencionadas, na zona de desenvolvimento 

do traçado. (ou seja, na zona verde).  

A cota do ponto de observação considerado na EN254 está entre as cotas 275 e 280.  
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Apesar da muralha do centro histórico não ser visível desde a sua base pela presença do casario que 

lhe está adjacente extramuros, para efeitos de cálculo considera-se a cota do terreno da base da 

muralha da zona onde incide o foco.  

 No extremo norte do foco, na zona do Forte de Santo António, a cota do terreno ocorre entre as 

curvas de nível 285 e 290. 

 É na zona mais central, onde se localiza a Ermida da Senhora da Navidade e Antigo Hospital 

da Universidade, que a base da muralha está a uma cota mais baixa, entre as curvas de nível 

de 265 e 270. 

 No extremo sul de incidência do foco, onde se inserem o Hospital e Igreja do Espírito Santo e a 

Igreja do Sr. Jesus da Pobreza, a muralha do centro histórico tem a sua base entre a cota 270 

a 275. 

Desta forma, através dos cálculos desenvolvidos, considerando a situação mais desfavorável, tem-se 

que a cota máxima possível para o projeto no troço de interceção do cone de visibilidade na EN254, 

que ocorre entre os km 121+315 a 121+425, é de 270,5. 

A cota máxima neste troço (km 121+315 a 121+425) é de 269,858, ou seja, inferior a 270,5, e, desta 

forma compatível com o estipulado e sem interferir com o plano de vista entre os dois pontos. 

De forma a complementar aos dados acima expostos é apresentada a bacia visual do ponto 

considerado, com e sem o projeto de forma a ser possível validar a análise anteriormente apresentada. 
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Como se pode constatar pela análise das bacias visuais do ponto em causa, com e sem o projeto, é 

claramente mantida a visibilidade da frente da cidade considerada como a Imagem de Conjunto da 

Cidade e Centro Histórico, não sendo esta obstruída pelo projeto.  

Situação 

Atual 

Situação com 

o Projeto 
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Com o projeto a bacia visual diminui na zona de menor cota, na zona de vale do rio Xarrama. 

Acresce referir que considera-se que a simulação apresentada pela Câmara Municipal de Évora induz 

em erro pela presença do comboio, situação que não é correta uma vez que o comboio não irá ficar 

parado sobre a via neste local criando uma obstrução permanente da cidade pelo que a sua 

consideração desvirtua a realidade.  

Acresce que o ponto da fotografia foi tirado a uma cota mais baixa do ponto identificado na planta do 

PDM (ainda que sem vigor legal atualmente) o que faz com que a perceção seja de uma maior 

afetação. 

Expõe-se uma simulação que consideramos mais realista, sem o comboio, ainda que considerando a 

mesma fotografia do parecer da CM, ou seja, um ponto de foco a menor cota.  

 

Desta forma, reitera-se o acima exposto, de que o projeto não viola o PDM em vigor que atualmente 

não faz qualquer identificação cartográfica de planos de vista, sendo que, de qualquer forma não 

contraria qualquer plano de vista anteriormente definido no PDM aquando da sua revisão e sobre o 

qual o problema agora se levantou.  
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2.7 Infraestruturas Afetadas 

No projeto de execução de reposição dos serviços afetados, são tomadas em consideração as 

recomendações sugeridas no parecer. 

As soluções de reposição decorrem dos seguintes antecedentes: 

 Em maio de 2019, tendo por base a informação disponibilizada pelo município de Évora em fase de 

Estudo Prévio, a IP solicitou por carta à autarquia que facultasse informação atualizada das 

afetações e propôs a realização de uma reunião de trabalho para discussão das possíveis soluções 

para as reposições. 

 Identificação dos pontos de conflito com as infraestruturas de água e saneamento: 

 

 Na sequência da reunião realizada no dia 28/05/2019 nas instalações técnicas da Câmara Municipal 

de Évora (DORU), entre a IP e o Município, foram desenvolvidas as soluções de reposição dos 

serviços, acordadas entre os técnicos e confirmadas no local em visita de campo. 

Relativamente ao abastecimento de água à zona da Garraia (embora não se conheça em pormenor a 

sua localização prevista), a informação existente no processo de consulta do público da fase de Estudo 

Prévio, permite identificar que, a zona da via-férrea onde será necessária a travessia, se encontrar em 

escavação com cerca de 4.0 m. Por esta razão, sugere-se que a travessia do futuro abastecimento de 

água seja efetuada pelo canal técnico da passagem superior. 

 

2.8 Variante da ferrovia à Cidade de Évora 

O projeto em análise corresponde a um troço ferroviário de ligação entre Évora e Évora Norte, para o 

qual foi emitida DIA favorável à solução 2 do Estudo Prévio condicionada à apresentação de 

elementos e ao cumprimento de um conjunto de medidas. A execução da variante ferroviária referida 

no parecer da C. M. de Évora extravasa por completo a competência do atual projeto. 
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2.9 Terminal de mercadorias na região de Évora 

No passado dia 11 de setembro de 2019 foi assinado o protocolo com 7 municípios (Alandroal, Borba, 

Estremoz, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Sousel e Vila Viçosa) para  cooperação visando o 

estudo de mercado e de viabilidade económico/financeira e o estudo de viabilidade técnica de um 

terminal de mercadorias na zona dos mármores e do Alqueva. Esse terminal apoiar-se-á na Estação 

Técnica 2 (entre o PK 160+998,426 e o PK 162+414,617 do projeto Évora-Caia), localizado no limite 

entre os concelhos de Vila Viçosa e Alandroal. 

Quanto à construção de um terminal na zona próxima de Évora, a IP irá desenvolver no futuro um 

protocolo com a CM de Évora para esse efeito. Nesta fase estão a ser analisados locais possíveis para 

essa implantação não estando, por isso, em avaliação no presente estudo. 
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