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1

INTRODUÇÃO

Com a presente proposta de Programa de Monitorização (PM) pretende dar-se cumprimento ao
estipulado no regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), disposto no 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, e na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.
Do trabalho realizado na fase de Estudo Prévio no corredor agora em estudo (Solução 2) resultou
que a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) apontasse para a necessidade de desenvolver
programas de monitorização relativamente à Componente Social, Ruído, Vibrações e Recursos
Hídricos Subterrâneos.
Com o trabalho agora realizado na fase de Projeto de Execução reitera-se serem estes os
descritores que importa monitorizar não se considerando a necessidade de monitorizar outros
fatores adicionais.
Assim, apresenta-se um Programa de Monitorização, que tem como principais objetivos:


Identificar e avaliar os impactes residuais de alguns componentes do ambiente que irão
emergir durante a fase de construção e exploração do empreendimento;



Dar cumprimento à DIA do Estudo Prévio da Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte –
Variante de Évora e por sua vez, à legislação de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em
vigor, nomeadamente nos Elementos a apresentar em RECAPE n.º 30.

O Programa Geral de Monitorização é constituído pelos seguintes programas, específicos para os
descritores ambientais em causa:


Programa de Monitorização da Componente Social



Programa de Monitorização de Ruído e Vibrações



Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos



Programa de Monitorização da Paisagem

No Desenho que se apresenta no Desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.1401.00 a 1405.00 –
Tomo 17.4 são identificados os pontos de monitorização à escala 1:5000.
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2
2.1

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA COMPONENTE SOCIAL
Introdução

O presente Plano decorre do solicitado na DIA e define um conjunto de regras para a elaboração de
um Programa de Monitorização detalhado, a apresentar em fase de obra pela empresa Construtora,
e define orientações gerais para a elaboração de um Programa de Monitorização, a elaborar e
implementar na fase de exploração.

2.2

Pressupostos e orientações gerais

A monitorização é um processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o estado do
ambiente e/ou sobre os efeitos ambientais de determinada ação ou ações.
Monitorizar os efeitos de determinado projeto implica verificar e, quando necessário, medir e avaliar,
quantitativa e/ou qualitativamente, as mudanças ocorridas ao longo do tempo em determinadas
situações ou parâmetros, que resultam de ações inerentes a esse projeto.
Num contexto de avaliação ambiental, a monitorização tem como ponto de partida os resultados da
pré-avaliação de impactes efetuada na fase de Avaliação de Impacte Ambiental, nomeadamente o
Estudo de Impacte Ambiental, bem como as condições estabelecidas na Declaração de Impacte
Ambiental.
Porém, o desfasamento temporal, geralmente ocorrente, entre a fase de avaliação ambiental e o
início do processo de construção implica a necessidade de estabelecer a situação de referência
num ‘momento zero’ (início da fase de construção), a partir do qual as mudanças imputáveis ao
projeto possam ser acompanhadas e aferidas.
Por outro lado, a fase de avaliação ambiental constitui um processo preventivo, que se baseia em
previsões e pré-avaliações. Uma vez que qualquer previsão é suscetível de maior ou menor grau de
falibilidade, o modo como os impactes se concretizam e o modo como as medidas de
mitigação/potenciação são aplicáveis e aplicadas, bem como a sua adequabilidade ou suficiência,
apenas podem ser determinados perante situações e processos concretos, seja em fase de
construção, seja em fase de funcionamento.
Para além das limitações inerentes à fase de pré-avaliação, e mesmo aplicando o princípio da
precaução, pode sempre acontecer que haja aspetos que escapam ou não são previstos na
avaliação.
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Monitorizar não se limita, portanto, a verificar o que foi estabelecido e determinado na fase de
avaliação prévia. Numa perspetiva de sustentabilidade social e ambiental, as monitorizações
constituem processos nos quais se combina a verificação do anteriormente previsto com a
identificação e avaliação daquilo que ocorre de novo, o mesmo se verificando com a mitigação ou
potenciação dos impactes.
Deste modo, um programa de monitorização baseia-se nos seguintes pressupostos e orientações
gerais:


Verificar e aferir a efetividade e o modo concreto de ocorrência de impactes (negativos e
positivos) previstos;



Aferir da eficácia e cumprimento eficiente das medidas de mitigação de impactes negativos e
potenciação de impactes positivos preconizadas, procedendo a correções ou alterações,
sempre que tal se considere necessário;



Identificar a ocorrência de impactes não previstos na pré-avaliação;



Contribuir para a definição e implementação de medidas mitigadoras dos impactes negativos e
potenciadora dos impactes positivos, não previstas anteriormente.

Objetivos gerais da monitorização

2.3

Os objetivos das monitorizações a realizar devem ser definidos tendo em conta a avaliação de
impactes e a definição de medidas estabelecidas no EIA e no RECAPE, bem como as orientações,
condições e medidas estabelecidas na Declaração de Conformidade Ambiental com o Projeto de
Execução (DCAPE).
Indicam-se, de seguida, alguns aspetos gerais a ter em conta na monitorização da componente
social:


Efeitos da fase de obra nos modos de vida e qualidade de vida locais (efeitos nas atividades
económicas e no emprego locais; extensão e natureza dos incómodos ambientais;
identificação e efeitos sobre a propriedade, infraestruturas e equipamentos; efeitos sociais da
presença do contingente de trabalhadores).



Transformação das acessibilidades e efeitos na ocupação do território (evolução da rede viária
em que se integra; expansão ou retração da ocupação agrícola, urbana e industrial, de
incremento ou redução da atratividade e da atividade turística).



Efeitos da ocupação do território pelo projeto (efeito de barreira nas circulações, alteração dos
tempos e sentidos de deslocação e impactes nos modos de vida e relações sociais; efeitos na
qualidade de vida (incómodo ambiental) e na valorização/identificação com o espaço e a
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comunidade (satisfação em habitar o local, sentimento de pertença); efeitos na rede urbana e
nas centralidades regionais).

2.4

Bases gerais da monitorização

2.4.1

Fase de construção

2.4.1.1

Campanha de referência e estrutura do Programa

O Programa a desenvolver com base no presente Plano de Monitorização deve ser elaborado antes
do início da fase de construção, tendo em conta, como se referiu, o Estudo de Impacte Ambiental, o
RECAPE, os resultados dos processos de Avaliação de Impacte Ambiental e a Declaração de
Impacte Ambiental e Declaração de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução (DCAPE).
Antes do início da fase de construção deverá ser efetuada uma campanha para caracterização do
estado do ambiente, abrangendo as dimensões de impacte e os pontos de amostragem definidos
no presente Plano. A Campanha de Referência tem como objetivo estabelecer uma base de
referência dos parâmetros a monitorizar, de forma a possibilitar uma análise comparativa com os
dados a obter nas campanhas de monitorização.
A elaboração do Programa de Monitorização implica aferir, complementar, aprofundar ou alterar o
presente Plano, especificando, de forma mais pormenorizada, as metodologias a adotar, as ações a
desenvolver, os locais a monitorizar, os parâmetros a analisar e a forma de apresentação dos
resultados obtidos.
A título indicativo, o Programa de Monitorização poderá ter a seguinte estrutura:


1. Objetivos da monitorização



2. Parâmetros a monitorizar em cada dimensão de monitorização



3. Locais a monitorizar ou pontos de amostragem



4. Periodicidade das ações de monitorização



5. Metodologias de recolha de informação, tratamento e avaliação de dados



6. Articulação com outros Planos ou Programas



7. Relatórios de Monitorização (estrutura, periodicidade)



8. Critérios de revisão do Programa.
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2.4.1.2

Dimensões a monitorizar

Na fase de construção, o Programa de Monitorização deverá considerar as seguintes dimensões,
para além de outras que se considere necessário:


1.1) Afetação do bem-estar, perceção de incómodos ambientais em espaços habitados, por
parte de residentes e utentes (ruído; poeiras; segurança; desorganização do espaço,
circulações, acessos a edifícios e espaços), resultantes das atividades construtivas
(desmatação, terraplenagem, escavações, movimento de máquinas, tráfego de veículos,
estaleiros, restabelecimento da rede viária). Verificar a eficácia das medidas de mitigação
definidas e propor a introdução de correções ou novas medidas, caso se justifique.



1.2) Uso de explosivos no desmonte de formações rochosas (caso ocorra), verificar a
tomada de medidas de segurança, verificar eventuais danos causados em estruturas e
construções, verificar a adequação e aplicação das medidas de mitigação de eventuais efeitos
negativos, verificar o grau de satisfação das pessoas afetadas.



1.3) Impactes temporários na propriedade, resultantes das atividades construtivas
(ocupação indevida de terrenos, afetações acidentais de culturas, infraestruturas,
equipamentos, benfeitorias, etc.); verificação das afetações e da satisfação dos afetados com
as medidas mitigadoras e propor a introdução de correções ou novas medidas, caso se
justifique.



1.4) Processos de expropriação, satisfação ou insatisfação dos afetados com os processos
de expropriação; causas; efeitos nos modos de vida. Propor a aplicação de medidas, caso se
justifique.



1.5) Efeito de barreira físico: resultante da ocupação e condicionamento do território por
parte da obra (afetação da mobilidade local, acesso a paragens de transportes públicos,
alteração dos tempos de deslocação; eventual repercussão nas relações sociais/territoriais);
satisfação dos afetados com as medidas de mitigação e propor a introdução de correções ou
novas medidas, caso se justifique.



1.6) Infraestruturas (afetação indireta; afetação direta/reposição, usos alternativos), satisfação
das populações com as soluções encontradas. Propor a aplicação de medidas, caso se
justifique.



1.7) Presença dos trabalhadores da obra – (bom relacionamento ou conflitualidade social
com as populações locais). Propor a aplicação de medidas, caso se justifique.



1.8) Efeitos diretos da obra no emprego (criação líquida de emprego e contratação de
trabalhadores locais, isto é, residentes nos concelhos abrangidos pela obra). Propor a
aplicação de medidas, caso se justifique.
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1.9) Efeitos da obra na economia local expressos na aquisição de bens e serviços, e
subcontratações, por parte da obra; efeitos resultantes dos consumos dos trabalhadores não
locais; expectativas criadas relativamente aos potenciais efeitos do funcionamento da nova
ferrovia. Propor a aplicação de medidas, caso se justifique.

2.4.1.3

Locais a monitorizar

Os locais a monitorizar e os pontos de amostragem da monitorização devem ser estabelecidos e
definidos, de forma detalhada, no Programa de Monitorização.
Chama-se a atenção, porém, para as seguintes situações:


Incómodos ambientais em zonas habitacionais, urbanas e periurbanas: inicio ao km 118+000;
km 118+500 a km 118+900; km 119+400 a km 120+300; km 121+300 a km 121+700; km
123+100 a km 125+800;



Efeito de barreira em zonas periurbanas: km 119+300 a km 120+250; km 123+100 a km
125+800;



Efeito de seccionamento e barreira em propriedades e explorações agrícolas: todo o traçado.



Infraestruturas: pontos de intersecção de estradas e caminhos.

2.4.1.4

Periodicidade das monitorizações

Considerando as diversas dimensões a monitorizar, sugere-se que a periodicidade das
monitorizações e respetivos relatórios seja a seguinte:


Mensal: dimensões 1.1), 1.2);



Bimestral: dimensões 1.3), 1.4), 1.5), 1.6), 1.7);



Semestral: dimensões 1.8) e 1.9).

2.4.1.5

Fontes de informação, recolha e tratamento de informação

Para além dos elementos de projeto e de outras, consideradas pertinentes, as principais fontes de
informação para a monitorização dos diversos itens, são as seguintes:


Trabalho de terreno a realizar em zonas afetadas: Itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6;



Estaleiro social e áreas habitacionais da envolvente à obra: Item 1.7;



Dono de Obra e empresas envolvidas no processo; trabalho de terreno em zonas afetadas:
Item 1.4;
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Dono de Obra e empresas envolvidas na construção: Itens 1.8 e 1.9.

O processo de recolha de informação poderá combinar diversos métodos e técnicas, entre os quais,
pesquisa e análise documental, ações de reconhecimento com observação direta simples,
contactos e entrevistas exploratórios, entrevistas aprofundadas, aplicação de inquérito semiestruturado ou estruturado, por amostragem.
Cada ação de monitorização deve contemplar os seguintes procedimentos:


Trabalho de terreno, quando aplicável;



Recolha de informação, preparação e análise de dados;



Aferição do programa e avaliação da necessidade de realizar trabalhos suplementares ou
complementares;



Realização de trabalhos suplementares ou complementares, caso necessário;



Comparação dos dados obtidos com os dados das monitorizações anteriores, caso existam;



Verificação da implementação das medidas de mitigação ou potenciação;



Verificação da implementação das medidas apresentadas no relatório das monitorizações
anteriores, caso existam.

2.4.1.6

Relatórios de monitorização

A cada campanha de monitorização deve corresponder um Relatório. No final de cada ano deve ser
apresentado um Relatório Global de Balanço de todas as monitorizações efetuadas.
Os Relatórios das campanhas de monitorização deverão respeitar a seguinte estrutura mínima:

2.4.2



Descrição dos trabalhos realizados;



Discussão dos resultados obtidos e principais conclusões;



Eventuais lacunas de informação e dificuldades;



Conclusões gerais;



Recomendações para monitorizações seguintes, quando aplicável.

Monitorização na Fase de Exploração

Uma vez terminada a fase de construção, caso venha a considerar-se necessário elaborar e
implementar um programa de monitorização para a Fase de Exploração.
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Este programa deverá necessariamente ter em conta os resultados obtidos nas campanhas de
monitorização da fase de construção, para além dos impactes e medidas identificadas no EIA e
RECAPE, bem como o que estiver estabelecido na DCAPE, relativamente à fase de exploração.
Na fase de exploração, o Programa de Monitorização deverá considerar as seguintes dimensões,
para além de outras que se considere necessário:


2.1) Afetação do bem-estar, perceção de incómodos ambientais em espaços habitados
(ruído; segurança; intrusão visual), resultante da presença e funcionamento da ferrovia.
Verificar a eficácia das medidas de mitigação definidas e propor a introdução de correções ou
novas medidas, caso se justifique.



2.2) Efeito de barreira físico resultante da ocupação e condicionamento do território por parte
da ferrovia (alteração da mobilidade local, alteração dos tempos de deslocação; eventual
repercussão nas relações sociais/territoriais). Propor a aplicação de medidas, caso se
justifique.



2.3) Alteração do grau de valorização/identificação com os espaços de residência,
outros espaços sociais e a comunidade, resultante das modificações espaciais e
ambientais provocadas pela presença e funcionamento da ferrovia.



2.4) Efeitos das novas acessibilidades proporcionadas pela ferrovia no território
(transformação, desenvolvimento ou retração da ocupação urbana, industrial, agrícola,
florestal, turística), na rede urbana (evolução da população residente, edificado,
equipamentos) e na economia e emprego locais (evolução do tecido empresarial e dos
níveis de emprego nos concelhos afetados).

A periodicidade das monitorizações e respetivos relatórios deve ser, indicativamente, a seguinte:


Trimestral: item 2.1;



Semestral: item 2.2;



Anual (itens 2.3 e 2.4).

Três anos após o início da fase de funcionamento o Programa deve ser revisto e reconsiderado no
que respeita à sua estrutura, conteúdo, periodicidade, bem como relativamente à necessidade da
sua continuação.
Os métodos e procedimentos referidos para a fase de construção são válidos para a fase de
exploração.
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3

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO RUIDO E VIBRAÇÕES

3.1

Introdução

A sensibilidade ao ruído, das zonas envolvente da Variante de Évora, requer um acompanhamento
e uma fiscalização especial no que concerne ao ruído emitido pela circulação ferroviária.
Tanto em termos dos requisitos da atual da Legislação do Ruído, como da delicadeza dos
ambientes sonoros locais recomenda-se a adoção de um Programa de Monitorização do Ruído.
O Programa de Monitorização de Ruído e Vibrações desenvolver-se-á em duas fases
correspondentes aos trabalhos de construção e à evolução da exploração do traçado.

3.2

Parâmetros a Monitorizar

A caracterização acústica a efetuar será baseada nos registos e análise dos valores do nível
sonoro contínuo equivalente ponderado em malha A de longa duração LAeq, especificado na
legislação nacional em vigor. Serão ainda registados os valores de diversos índices estatísticos, no
sentido de assessorar a análise.
Para além destes índices deverão ser registados, em cada local, os espectros dos sinais sonoros
em bandas de frequência de 1/3 de oitava, durante o funcionamento de máquinas, equipamentos e
quaisquer operações ruidosas.
Esta análise será efetuada na vigência dos três períodos de referência definidos na alínea p) do
Artigo 3º do RGR, se aplicável em fase de construção, conduzindo à determinação dos valores dos
indicadores de ruído ambiente: Ld (LAeq no período diurno), Le (LAeq no período entardecer) e Ln (LAeq
no período noturno).
A partir dos valores registados, será calculado, também, o valor do indicador de ruído diurnoentardecer-noturno Lden, a partir da fórmula seguinte, de acordo com a alínea j) do artigo 3º do
RGR:
d
1 
 10  log 13  10 10  3  10
24 

L

Lden

Le  5
10

 8  10

Ln 10
10





Para averiguar da existência ou não de características impulsivas do ruído dentro do intervalo de
tempo de avaliação deverá ser monitorizado o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq, em
simultâneo com característica impulsiva e fast.
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Os procedimentos experimentais seguidos durante a realização das medições acústicas efetuadas
deverão estar em conformidade com as recomendações constantes nas normas portuguesas
aplicáveis, nomeadamente com as estabelecidas na Norma Portuguesa NP ISO 1996 (Acústica.
Descrição e medição do ruído ambiente).
No que concerne à monitorização das vibrações, todos os procedimentos experimentais deverão
cumprir os requisitos expressos na norma NP 2074:2015 – Avaliação da influência de vibrações
impulsivas em estruturas e na norma NP ISO 2631-1:2007 – Vibrações mecânicas e choque.
Avaliação da exposição do corpo inteiro a vibrações. Parte 1: Requisitos gerais. Esta informação
deverá ser complementada pela normalização internacional existente, nomeadamente:


ISO 14837:2005 – Mechanical vibration – Ground-borne noise and vibration arising from rail
systems – Part 1: General guidance;



ISO/TS 14837-31 – Mechanical vibration – Ground-borne noise and vibration arising from
rail systems – Part 31: Guideline on field measurements for the evaluation of human
exposure in buildings;



ISO/TS 14837-32:2015 – Mechanical vibration – Ground-borne noise and vibration arising
from rail systems – Part 32: Measurement of dynamic properties of the ground;

Da mesma forma, a avaliação da incomodidade deverá seguir os princípios estabelecidos na
BS 6472:2008 – Guide to evaluation of human exposure to vibration on buildings. Part 1: Vibration
sources other than blasting e da BS 6472:2008 - Guide to evaluation of human exposure to vibration
on buildings. Part 2: Blast induced vibration.

3.3

Fase de Construção

3.3.1

Locais de Amostragem

Durante a fase de construção, os locais de monitorização deverão ser selecionados em função da
proximidade dos recetores com usos sensíveis ao ruído relativamente aos locais em obra.
Os locais de avaliação acústica poderão corresponder às seguintes zonas com usos do solo com
sensibilidade ao ruído mais próximos do traçado:


PK inicial (117+700) – PK 118+000, lado ascendente;



PK 117+700, lado descendente;



PK 118+600 – PK 118+800, lado ascendente;



PK 119+400 – PK 119+625, ambos os lados;

 PK 120+000 – PK 120+400, lado ascendente;
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PK 120+100 – PK 120+200, lado descendente;



PK 121+250, lado descendente;



PK 123+000 – PK 123+200, lado descendente;



PK 123+800 – PK 124+700, ambos os lados.

Poderão ser selecionados outros locais resultantes de reclamações.
Os locais para a monitorização de vibrações serão os seguintes, correspondendo a locais de
monitorização do ruído, bem como das situações mais sensíveis localizadas nas proximidades de
grandes escavações (a principal escavação ocorre desde o km 119+400 ao km 120+800) cujo
desmonte recorra a meios pesados e/ou explosivos, considerando uma distância máxima de 200 m:
1. PK inicial (117+700), lado ascendente;
2. Cerca do PK 120+000, lado ascendente (zona de maior escavação);
3. Cerca do PK 120+125, lado descendente (zona de maior escavação);
4. Cerca do PK 124+400, lado descendente (habitação mais próxima do traçado).
Para além destes locais a monitorizar no âmbito da presente avaliação ambiental, refira-se que
caberá ao empreiteiro, a monitorização do edificado, no cumprimento da Norma 2074 - Avaliação da
influência em construções de vibrações provocadas por explosões ou solicitações similares.
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. 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, aconselhase 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. Neste âmbito, deve ainda ser dado cumprimento ao preconizado no Despacho
19GDN2017.
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3.3.2

Periodicidade das campanhas de monitorização

As campanhas de monitorização deverão incidir nos períodos entardecer e/ou noturno, consoante a
calendarização e o regime de construção (atividades e funcionamento de máquinas e
equipamentos) se esta possuir Licença Especial de Ruído, conforme disposto no RGR.
Os intervalos de tempo de amostragem serão os necessários para garantir a estacionaridade dos
sinais sonoros e a representatividade estatística dos registos em relação à totalidade da duração do
período de referência.
A seleção das amostras temporais deverá estar em conformidade com o recomendado pelas
Normas Portuguesas aplicáveis, nomeadamente com os procedimentos estabelecidos na Norma
Portuguesa NP ISO 1996 (Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente) e de outras
Notas Técnicas, tendo em conta a necessidade de garantir a representatividade estatística dos
resultados.
A frequência de realização destas medições deverá ser agendada em função da calendarização
das atividades de construção e à definição do tipo de equipamento a utilizar.

3.4

Fase de Exploração

3.4.1

Locais de amostragem



Ruido

Os locais a monitorizar situam-se na envolvente do traçado mais especificamente junto de usos do
solo com sensibilidade ao ruído e nas zonas onde são recomendadas medidas minimizadoras.
As zonas de avaliação que deverão ser alvo de monitorização acústica são as seguintes:
1. Entre o PK inicial e o PK 118+000, lado ascendente
2. Cerca do PK 124+100, lado ascendente;
3. Entre PK 124+200 e o PK 124+650, lado descendente.
Poderão ser selecionados outros locais resultantes de reclamações.


Vibrações

As zonas de avaliação que deverão ser alvo de monitorização de vibrações são as seguintes:
1. V1 - PK inicial (117+700), lado ascendente;
2. V7 - Cerca do PK 120+000, lado ascendente;
3. V12 - Cerca do PK 124+400, lado descendente (habitação mais próxima do traçado).
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3.4.2

Períodos de avaliação acústica

Os períodos de avaliação acústica serão o diurno (07h00 - 20h00), o entardecer (20h00-23h00) e o
noturno (22h00-07h00), de acordo com a legislação em vigor.
Os intervalos de tempo de amostragem serão os necessários à garantia de estacionaridade dos
sinais e representatividade estatística dos registos em relação à totalidade da duração do intervalo
de referência, conforme disposto na NP-1996.
As vibrações poderão ser registadas em qualquer dia útil da semana.

3.4.3

Periodicidade das campanhas de monitorização

Recomenda-se a realização de uma campanha de medições acústicas e de vibrações no 1º ano
logo após a entrada em funcionamento da Variante de Évora e ao longo dos quatro seguintes anos
de exploração. Após este período deverá ser avaliada, com base em todas as campanhas
anteriores, a necessidade de estender e reavaliar este programa de monitorização.

3.5

Técnicas e métodos de análise

Os trabalhos de monitorização de ruído deverão ser executados por uma entidade acreditada.
O(s) equipamento(s) de medição acústica a utilizar são sonómetros integradores de classe de
precisão 1, com análise em frequência por bandas de terços de oitava, homologado(s) pelo Instituto
Português da Qualidade e devidamente verificado(s) por Laboratório de Metrologia Acústica.
Os procedimentos experimentais deverão seguir as recomendações das Normas Portuguesas
aplicáveis, nomeadamente as constantes na NP-1996 e na NP ISO 2631.
Afastamentos significativos para valores superiores face aos valores previstos deverão despoletar a
implementação de medidas minimizadoras de ruído suplementares.

3.6

Critérios de Análise

Os critérios de análise dos resultados obtidos nas medições acústicas a efetuar, serão os
estabelecidos na legislação sobre ruído ambiente em vigor, nomeadamente no Regulamento Geral
do Ruído (Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro), retificado pela Declaração de Rectificação n.º
18/2007 de 16 de março e alterado pelo Decreto-Lei nº 278/2007 de 1 de agosto.

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE – VARIANTE DE ÉVORA
VOLUME 17 – RECAPE – TOMO 17.5 – PROGRAMA GERAL DE MONITORIZAÇÃO
F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.PGM.00

13 / 33

Os valores obtidos e/ou previstos para os indicadores de ruído Lden e Ln devem ser comparados com
os valores limites fixados no Artigo 11º do RGR. Esses valores limite serão definidos em função da
classificação acústica efetuada pelos municípios de Alandroal, Vila Viçosa e Elvas. Nas zonas ou
locais onde se verifique o incumprimento dos critérios legais vigentes deverão ser adotadas as
adequadas medidas de controlo de ruído (medidas de redução na fonte de ruído, no meio de
propagação, no recetor sensível).
Os valores obtidos para as vibrações devem ser analisados de acordo com os critérios constantes
na normalização aplicável bem como com os critérios definidos pelo LNEC relativos à perspetiva da
incomodidade humana.

Relatórios de monitorização

3.7

No final de cada campanha de monitorização será emitido um Relatório de Monitorização
correspondente.
Cada Relatório de Monitorização seguirá a estrutura recomendada na Portaria n.º 395/2015 de 4 de
novembro. Nele deve constar, no mínimo, a seguinte informação:


descrição do âmbito e dos objetivos expressos dos trabalhos;



descrição de antecedentes, se aplicável (EIA, RECAPE, DIA e medidas de prevenção ou
redução de ruído);



descrição do enquadramento legal aplicável;



identificação cartográfica e registo fotográfico do ponto de medição acústica, se possível;



descrição das técnicas, metodologias e procedimentos experimentais seguidos;



intervalos de avaliação experimental e técnica(s) de amostragem;



data das medições acústicas;



identificação dos equipamentos de medição utilizados;



condições meteorológicas verificadas em cada sessão experimental;



resultados dos registos acústicos e meteorológicos efetuados;



o tipo de trabalho de construção efetuado (na fase de construção/remodelação);



identificação das fontes de ruído presentes e determinantes para o estabelecimento do
ambiente sonoro local, e caracterização qualitativa, com base nas observações auditivas e
percetuais, do ambiente sonoro em cada local.
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Estes Relatórios deverão, ainda, apresentar uma análise de tendências relativas ao ambiente
acústico nos locais monitorizados. Deverá ser apresentada uma análise e interpretação das
tendências encontradas.
Sempre que se verifiquem reclamações ou alterações nos valores de tráfego e na sua composição
deverá ser revisto o programa de monitorização de ruído. Esta revisão poderá incluir a alteração do
número e locais a monitorizar, periodicidade das monitorizações e atualizações resultantes de
alterações na legislação.
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4
4.1

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
Introdução

O presente Programa de Monitorização direcionado para os recursos hídricos subterrâneos
pretende aferir a real afetação dos recursos hídricos subterrâneos em resultado da construção e
exploração do presente projeto e simultaneamente dar resposta ao especificado na Declaração de
Impacte Ambiental (DIA) dos Estudo Prévio.
Não obstante a implementação das diversas outras medidas de minimização identificadas no EIA,
prevê-se que alguns dos impactes identificados e avaliados relativamente ao projeto em estudo
poderão persistir durante a fase de construção e na fase de exploração.
Assim, o presente Programa de Monitorização pretende identificar e avaliar os impactes residuais,
sobre os recursos hídricos subterrâneos, que poderão emergir durante a fase de construção e
exploração do projeto.
Na fase de construção os maiores impactes que podem ocorrer ao nível das águas subterrâneas
decorrem da execução de terraplenagens e compactação do solo, que pode vir a interferir com o
regime de circulação dos recursos hídricos, resultando daí uma interferência com os níveis dos
aquíferos, que poderá originar a afetação dos níveis hidrostáticos das captações de água
subterrânea localizadas na envolvente projeto. Poderá também ocorrer contaminação das águas
subterrâneas, originada pelos óleos das viaturas e máquinas usadas na construção e as eventuais
contribuições de águas residuais domésticas dos estaleiros.
Na fase de exploração poderá manter-se a afetação quantitativa do regime de circulação das águas
subterrâneas, e eventual alteração do nível freático com consequente afetação das captações mais
próximas do traçado, em especial as que ocorram junto dos maiores aterros ou escavações.
Em termos qualitativos, o normal funcionamento da linha ferroviária não introduz especiais
afetações da qualidade do meio hídrico subterrâneo. Existe, no entanto, ainda que seja uma
ocorrência de reduzida probabilidade, a possibilidade de ocorrência de derrames acidentais, que
envolvam o transporte de mercadorias perigosas, cujo impacte será tanto mais significativo
consoante o caudal derramado e a carga poluente do material derramado.
De modo a possibilitar uma real verificação da influência do projeto, o presente programa de
monitorização integra também uma caracterização da situação existente, de modo a poder ter um
termo de comparação para as fases subsequentes.
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Assim, o programa deverá permitir:


Avaliar os efeitos do projeto nas disponibilidades hídricas nos usos da envolvente;



Verificar a eficácia das medidas de minimização previstas no EIA ao nível dos recursos
hídricos subterrâneos;



Identificar situações de violação de limites estabelecidos na legislação em vigor ao nível da
qualidade da água subterrânea;



Obter informação adicional que poderá ser utilizada na redefinição das medidas minimizadoras
propostas;



Equacionar a necessidade de implementar medidas adicionais e/ou introduzir outras
corretivas.

4.2

Metodologia

No delinear do Plano de Monitorização das Águas Subterrâneas foi tido em conta a caracterização
hidrogeológica das formações intercetadas pelo traçado, a qual permite apoiar a identificação dos
pontos a monitorizar que melhor responderão ao pretendido.
Com base nesta informação é então apresentado o Plano de Monitorização do qual constam os
parâmetros a monitorizar, locais e frequência das amostragens, técnicas e métodos de análise, de
registo e de tratamento dos dados, critérios de avaliação dos dados, medidas de gestão ambiental e
periodicidade dos relatórios de monitorização.

4.3

Parâmetros a Monitorizar

Na monitorização dos recursos hídricos subterrâneos deverão ser considerados os seguintes
parâmetros e seguindo as orientações da DIA, e no seguimento dos parâmetros contemplados na
legislação nacional sobre qualidade da água (Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto), cruzando
com os parâmetros que poderão sofrer alterações mais significativas em função das características
do projeto.
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Quadro 1 – Parâmetros a monitorizar por fase
Fase
Prévia

Fase de
Construção

Fase de
Exploração

pH

X

X

X

Temperatura, T (ºC)

X

X

X

Condutividade Elétrica, CE (µS/cm)

X

X

X

Sólidos Dissolvidos Totais, SDT (mg/l)

X

X

X

Oxigénio Dissolvido, OD (%)

X

X

X

Parâmetros

Observações

Parâmetros de
caraterização qualitativa
global in situ

Metais Pesados (µg/l):
- Ferro
- Crómio
- Cádmio
- Cobre
- Chumbo

X

X

-Zinco
- Manganês
- Molibdénio
- Níquel
Hidrocarbonetos Totais, HT (µg/l)
Qualitativos

X

X

[1]
Parâmetros de
caraterização qualitativa
determinados em
Laboratórios com
Acreditação

Hidrocarbonetos Aromáticos
Polinucleares, HAP (µg/l):
- Acenafteno
- Acenaftlineno
- Antraceno
- Criseno
- Fenantreno

[1] Em caso de derrames
acidentais

- Fluoranteno
- Fluoreno
X

X

[1]

Óleos e Gorduras, OG (µg/l)

X

X

[1]

Níveis Piezométricos, NP (m)

X

X

X

Produtividade das captações, PC (l/s)

X

X

X

- Naftaleno
- Pireno
- Benzo(a)antraceno
- Benzo(b)fluoranteno
- Benzo(k)fluoranteno
- Benzo(a)pireno
- Benzo(g,h,i)perileno
- Dibenzo(a,h)antraceno
- Indeno(1,2,3-c,d)pireno

Quantitativos

As observações devem
acompanhar a
monitorização qualitativa.

Deverão ser efetuadas medições in situ aos seguintes parâmetros químicos: Temperatura,
Condutividade Elétrica, pH, Sólidos Dissolvidos Totais e Oxigénio Dissolvido.
Para além da análise a estes parâmetros é fundamental proceder-se, no local de amostragem, à
medição do nível piezométrico e à produtividade das captações.
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Os parâmetros referidos aplicam-se na fase prévia à construção e durante a fase de construção,
sendo que, durante a fase de exploração, apenas se verifica necessária a medição do nível
piezométrico durante o primeiro ano de funcionamento da linha.
No caso de ocorrer durante a fase de construção ou exploração, algum derrame ou descarga
acidental significativo deverão ser adicionalmente analisados os parâmetros considerados
relevantes, mediante a tipologia do material derramado.

Locais e Frequência das Amostragens

4.4

A seleção dos pontos a monitorizar resulta da informação resultante do Inventário de Pontos de
Água (Anexo 3 – Tomo 17.3) e cuja representação se expõe no Desenho F-LE039EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.1001.00 a 1005.00 (Tomo 17.4) e o cruzamento desta informação com o
projeto e sensibilidade do território, nomeadamente as zonas de maior permeabilidade do solo,
como as áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos conforme definido pela Reserva
Ecológica Nacional (identificadas desde o inicio do traçado até ao km 120+010, e marginalmente
pelo talude entre os km 121+820 e 121+900).
Relativamente aos aspetos quantitativos importa igualmente cruzar a caracterização hidrogeológica
com as zonas em que estão previstos os aterros e as escavações mais significativas.
Mais direcionado para os aspetos qualitativos considera-se a proximidade a pontos de água, em
especial àqueles em que o uso se apresenta como de maior sensibilidade.
Em suma, são considerados os seguintes critérios na seleção dos locais de amostragem:


Zonas mais vulneráveis à degradação da qualidade das águas subterrâneas;



Desenvolvimento do empreendimento nesse local (aterro ou escavação);



Envolvente das principais escavações;



Proximidade a captações existentes;



Acessibilidade ao local de amostragem.

Deverá ser realizado um ano de amostragem antes do início das obras (duas campanhas). Durante
a fase de construção as campanhas serão trimestrais, para os parâmetros a medir em laboratório e,
mensais, para os parâmetros a medir “in situ”.
Durante a fase de exploração manter-se-á a monitorização do nível freático no primeiro ano de
funcionamento. A monitorização qualitativa será desenvolvida com periodicidade anual, durante 6
anos. Uma monitorização qualitativa mais abrangente justifica-se unicamente em situações de
eventuais derrames acidentais, focados na zona de incidência.
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Importa referir que a colheita de água de captações de água particulares está sujeita à autorização
dos proprietários.

4.4.1

Localização dos Pontos de Água a Monitorizar

No quadro seguinte indicam-se os pontos a monitorizar tendo como base todos os pressupostos
anteriormente enunciados.
Quadro 2 - Pontos de Água a Monitorizar
Coord. ETRS 89

Identificaçã
o

Mer (m)

Par (m)

PK de
referência

Distância ao projeto (m)

Tipo

5

21373

-122581

118+450

134 metros a sul do viaduto do rio
Xarrama

Poço

11

22270

-122102

119+520

29 metros a nascente do talude de
escavação

Furo

29

22734

-121474

120+250

101 metros a nascente do talude de
escavação a 20 metros da PS120.2

Poço

38

22148

-120573

121+290

27 metros a sudoeste do talude de
aterro e a 55 metros do
restabelecimento da EN265

Poço

51

21743

-118777

123+635

11 metros a poente do talude de
escavação

Poço

71

23449

-116969

126+225

166 metros a nascente do talude de
aterro e da ponte sobre o rio Degebe

Poço

Nestes locais será efetuada a monitorização durante as três fases em questão: a fase prévia à
construção e durante a fase de construção e a fase de exploração.
A localização dos pontos de água a monitorizar em relação ao projeto, constam das figuras
seguintes.
Caso por algum motivo não seja possível desenvolver a monitorização nestes locais deverão ser
selecionados outros com características semelhantes na proximidade, sugerindo-se para tal a
consulta do inventário hidrogeológico (Tomo 17.3 – Anexo 3 e Tomo 17.4 – Desenhos F-LE039EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.1401.00 a F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.1405.00 - Inventário de
Pontos de Água).
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Figura 1 – Localização da captação a Monitorizar - 5

Figura 2 – Localização da captação a Monitorizar - 11
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE – VARIANTE DE ÉVORA
VOLUME 17 – RECAPE – TOMO 17.5 – PROGRAMA GERAL DE MONITORIZAÇÃO
F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.PGM.00

21 / 33

Figura 3 – Localização da captação a Monitorizar - 29

Figura 4 – Localização da captação a Monitorizar - 38
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Figura 5 – Localização da captação a Monitorizar - 51

Figura 6 – Localização da captação a Monitorizar - 71
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Acresce ainda na fase de exploração a monitorização, conforme solicitado na DIA, dos órgãos de
drenagem da via nas situações potencialmente mais gravosas (maior extensão de troço de valeta
até à descarga no meio hídrico).
Assim, propõe-se monitorização nos órgãos de drenagem do lado esquerdo, ao km 119+380 para o
qual contribui a drenagem do troço aproximadamente desde o km 120+700 e está localiza em área
integrada na REN – Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos.

Figura 7 – Localização do órgão de drenagem a monitorizar

Frequência da Amostragem

4.4.2

A monitorização dos recursos hídricos subterrâneos deverá ter início antes da fase de construção e
prolongar-se até à fase de exploração, de acordo com o referido na DIA do Estudo Prévio:


Na fase prévia à obra deverá ser considerado um ano de monitorização, com a execução de
duas campanhas (no período seco – maio a setembro – e no período húmido – outubro a
abril), garantindo uma correta caracterização da situação de referência, medindo todos os
parâmetros enunciados anteriormente.



Na Fase de Construção as amostragens para controlo no mesmo momento dos parâmetros
qualitativos de caracterização global medidos in situ (pH, T, CE, SDT e OD) e dos parâmetros
quantitativos NP e PC deverão ter periodicidade mensal, enquanto as amostragens para
controlo dos parâmetros qualitativos HT, HAP e OG deverão ter uma periodicidade trimestral.
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Na Fase de Exploração deverá manter-se a monitorização dos parâmetros quantitativos (NP
e PC) durante um ano e com periodicidade mensal. Nesta fase, com vista à avaliação da
possível contaminação a prazo através de metais pesados e matéria particulada resultante do
desgaste de carris, rodas e travões, os parâmetros qualitativos de caracterização global
medidos in situ (pH, T, CE, SDT e OD) e os metais pesados indicados na tabela atrás
apresentada deverão ser avaliados pelo menos durante 6 anos e com periodicidade anual. Os
parâmetros HT, HAP, OG e outros que sejam tidos como pertinentes em função da carga
poluente deverão ser avaliados na sequência de derrames acidentais.

Em síntese considera-se a frequência de amostragem a referida no quadro seguinte:
Quadro 1 – Periodicidade das campanhas de monitorização

Parâmetros

Periodicidade das campanhas
Fase prévia

Construção

Exploração

pH (Escala de Sorensen)
Temperatura, T (ºC)
Condutividade Elétrica, CE (µS/cm)

Mensal

Qualitativos

Anual
(durante 6 anos)

Sólidos Dissolvidos Totais, SDT (mg/l)
Oxigénio Dissolvido, OD (%)
Metais Pesados (µg/l)
Hidrocarbonetos Totais, HT (µg/l)

1 ano
(semestral - 2
campanhas)

Hidrocarbonetos Aromáticos
Polinucleares, HAP (µg/l)

Trimestral

Em função da
ocorrência de
derrames acidentais

Óleos e Gorduras, OG (µg/l)
Quantitativos

Níveis Piezométricos, NP (m)
Produtividade das captações, PC (l/s)

Mensal

Mensal
(durante 1 ano)

Técnicas e Métodos de Análise, de Registo e de Tratamento dos Dados

4.5

As colheitas das amostras serão efetuadas a cerca de 2 a 3 m abaixo do nível freático. Esta colheita
deve obedecer às normas técnicas e cuidados específicos de manuseamento e acondicionamento
usuais neste tipo de procedimentos.
As recolhas de amostras podem ser realizadas por um técnico devidamente formado que realizará
as medições no campo dos parâmetros referidos anteriormente a realizar in situ: Temperatura,
Condutividade Elétrica, pH, Sólidos Dissolvidos Totais e Oxigénio Dissolvido, assim como a
medição do nível piezométrico.
Os registos de campo deverão ser efetuados numa ficha tipo, onde se descreverão todos os dados
e observações respeitantes ao ponto de recolha da amostra de água e à própria amostragem:


Localização exata do ponto de recolha de água, com indicação das coordenadas geográficas;
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Data e hora da recolha das amostras de água;



Caracterização local e da envolvente ao ponto de monitorização.



Tipo e método de amostragem;



Indicação de parâmetros físico-químicos medidos in situ;



Indicação do nível piezométrico.

As análises laboratoriais deverão ser efetuadas por um laboratório devidamente acreditado.
A partir do segundo relatório de monitorização deverá ser apresentada uma análise comparativa
com os resultados relativamente a campanhas anteriores, de modo a possibilitar uma
caracterização evolutiva dos parâmetros registados.
Caso se justifique, em função dos resultados obtidos, deverão ser equacionadas eventuais
recomendações para implementação de medidas de minimização adicionais ou verificação da
eficiência das medidas já implementadas de modo a evitar e/ou minimizar qualquer tipo de impacte
detetado.

4.6

Critérios de Avaliação dos Dados

A avaliação da qualidade da água dos locais monitorizados deve ser efetuada com base nas
normas de qualidade referidas no Decreto-Lei n.º236/98, de 1 de agosto.
Os resultados obtidos deverão ser analisados tendo em consideração os usos dos pontos de água,
pelo que deverá ser considerado do referido diploma o disposto no Anexo I – Qualidade da água
para consumo humano ou no Anexo XVI – Qualidade da Água para Rega consoante aplicável.
Na monitorização dos pontos de descarga da drenagem deve ser considerado as águas drenadas
da plataforma devem ser comparadas com o limite de emissão (VLE) na descarga das águas
residuais (Anexo XVIII do referido Decreto-Lei).
Após cada campanha de amostragem, deverão ser analisados os resultados obtidos com cada
ponto de amostragem e, como referido anteriormente, caso se verifique a sua necessidade,
equacionadas as medidas de minimização necessárias para evitar e/ou minimizar qualquer tipo de
impacte detetado.
Em caso de violação das normas legais, deverá ser analisada a situação, de forma a identificar-se a
origem do problema, que poderá ter origem noutras fontes poluentes que contribuam de forma
cumulativa para o aumento dos valores de poluentes na água dos pontos amostrados.
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Seguem-se os critérios que deverão ser considerados na avaliação das águas subterrâneas:


A degradação da qualidade da água relativamente aos valores obtidos durante a
caracterização da situação de referência, no caso dos parâmetros que já apresentam
desconformidade relativamente aos valores legalmente estabelecidos;



A degradação da qualidade da água relativamente ao VMR e VMA constantes do DecretoLei n.º 236/98 de 1 de agosto, no caso dos parâmetros que durante a caracterização da
situação de referência se apresentavam em conformidade com essa legislação.



Alteração significativa dos níveis piezométricos relativamente aos resultados da situação de
referência.

4.7

Tipo de Medidas de Gestão Ambiental

Durante a fase de construção, caso se verifique alteração da qualidade da água por contaminação
com poluentes (contaminação acidental), ou alteração do nível hidrostático com rebaixamento do
nível freático (devido à movimentação da maquinaria e de terras – aterros e escavações), deverão
ser equacionadas medidas adequadas à resolução do problema, como por exemplo, proceder à
vedação da captação e evitar a deslocação da maquinaria afeta à obra nas imediações da mesma.
Caso se verifique uma alteração da qualidade da água por hidrocarbonetos e metais pesados,
poderão ser adotadas medidas que impliquem um aumento da fiscalização ambiental na zona do
estaleiro e nas operações de trasfega de óleos usados e combustíveis.
Em termos quantitativos, a instalação de estaleiros, a circulação de maquinaria e a movimentação
de terras e a desmatação serão responsáveis pela compactação e/ou desagregação do solo,
induzindo alterações nos processos hidrogeológicos. Em particular ocorrerá um predomínio do
escoamento superficial em detrimento dos processos de infiltração (recarga de aquíferos)
potenciando a ação erosiva sobre os solos.
Assim, caso se verifique uma alteração nos níveis piezométricos das captações subterrâneas,
devem-se equacionar medidas adequadas à resolução do problema. Numa primeira fase deve-se
realizar novas medições e alargados os pontos de amostragem na envolvente; caso se verifique
que o nível freático foi alterado, deverá então proceder-se ao aprofundamento da captação ou à sua
substituição, se for esse o interesse do proprietário.
Durante a fase de exploração, não se esperam afetações da qualidade da água monitorização
qualitativa do meio hídrico subterrâneo pelo que se considera uma monitorização restrita aos
parâmetros qualitativos de caracterização global medidos in situ (pH, T, CE, SDT e OD) e os metais
pesados, tendo em conta a sua possível transferência para o meio hídrico proveniente do desgaste
de carris, rodas e travões.
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No entanto, em caso de ocorrência acidental de derrame de poluentes, deverão ser acionadas, as
medidas de emergência, que permitirão salvaguardar situações de risco.
Em situações de derrames significativos deverá equacionar-se a monitorização de pontos de água
próximos do local do derrame cujos parâmetros a monitorizar corresponderão aos parâmetros
qualitativos de medição in situ bem como os Hidrocarbonetos Totais, Hidrocarbonetos Aromáticos
Polinucleares, Óleos e Gorduras assim como outros considerados relevantes mediante a tipologia
do resíduo proveniente do derrame ou da descarga acidental.

4.8

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização

Na execução da Monitorização os resultados obtidos serão apresentados em Relatórios Periódicos
para cada uma das campanhas efetuadas, os quais deverão ser sintetizados em relatórios anuais,
devendo estes últimos ser entregues à Autoridade de AIA.
Os relatórios de monitorização devem obedecer ao disposto no Anexo V da Portaria n.º 395/2015,
de 4 de novembro.
Nos relatórios de monitorização deverão ser apresentados os resultados obtidos durante cada
campanha e a sua interpretação, a análise de conformidade com a legislação nacional
(nomeadamente o DL n.º 236/98, de 1 de agosto) e análise comparativa com resultados
correspondentes a monitorizações anteriores.
Os resultados do programa de monitorização deverão ser apresentados em formato digital editável
(.xls).
Consoante a análise dos resultados obtidos, deverá ser analisada a necessidade de proceder à
implementação de medidas de gestão ambiental específicas, tendo em vista a minimização da
afetação da qualidade das águas subterrâneas.
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5

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA PAISAGEM
Introdução e Objetivos

5.1

O Programa de Monitorização da Paisagem centra-se na avaliação da bacia visual do Centro
Histórico de Évora face à implantação da linha Férrea Évora – Évora Norte – Variante de Évora,
com desenvolvimento ao largo deste conjunto edificado consagrado Património Mundial da
Humanidade com Valor Universal Excecional (vide Tomo 17.8 - Estudo de Impacte Patrimonial –
Centro Histórico de Évora).
Este Plano de Monitorização tem como objetivo avaliar e comprovar a eficácia das medidas de
minimização previstas para mitigar os impactes visuais sobre o Bem Patrimonial, assim como
averiguar se existem trechos, para além dos identificados, que na fase de exploração se evidenciem
de forma relevante no ambiente visual da bacia visual do Centro Histórico de Évora, que exijam a
adoção de novas medidas de minimização.
Será efetuado um conjunto de avaliações periódicas, de forma a identificar, acompanhar e avaliar a
implementação da linha férrea no território, bem como do Projeto de Integração Paisagística
(Tomo 17.6), principal medida de minimização no que se refere à Paisagem.
O Plano de Monitorização, segue as orientações indicadas no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de
4 de novembro, dos quais se destacam como relevantes para o presente plano:


Parâmetros a monitorizar;



Locais de amostragem;



Frequência das amostragens;



Materiais necessários;



Registo de dados e análise.

A estes acrescem, da devida adaptação do Plano à especificidade do projeto:


Periodicidade dos relatórios;



Medidas de minimização a adotar na sequência dos resultados do PM.

5.2

Indicadores e Ações do Plano

5.2.1

Parâmetros a monitorizar

De acordo com os objetivos preconizados no âmbito do presente Plano os parâmetros a monitorizar
selecionados são os seguintes:
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Verificar a eficácia das medidas de minimização previstas para dissimulação visual da
linha férrea

Este parâmetro deve avaliar se as medidas de minimização adotadas para minimizar os impactes
visuais determinados pela linha férrea são suficientes para evitar a afetação do ambiente visual
apreendido pelo Centro Histórico de Évora.
A avaliação deste parâmetro está relacionada com a verificação da capacidade de dissimulação
visual das diversas intervenções preconizadas no âmbito do Projeto de Integração Paisagística, nos
trechos identificados como visíveis dos vários pontos de observação com potencial visibilidade
presentes no Centro Histórico de Évora.


Verificar se existem trechos adicionais indutores de impactes visuais relevantes na bacia
visual do Centro Histórico de Évora, que exijam a adoção de novas medidas de
minimização

Este parâmetro deve avaliar se existem trechos, para além dos identificados no presente relatório,
que na fase de exploração se evidenciem de forma relevante no ambiente visual da bacia visual do
Centro Histórico de Évora, que exijam a adoção de novas medidas de minimização.
A avaliação deste parâmetro está relacionada com a visibilidade real aferida in situ do projeto, a
partir de pontos de observação selecionados – Locais de Amostragem, verificando se os trechos
indutores de impactes visuais relevantes se circunscrevem aos já identificados na análise das
bacias visuais elaboradas na avaliação de impactes visuais em projeto de execução.

Locais de amostragem

5.2.2

Os locais de amostragem devem corresponder aos pontos com potencial visibilidade para a futura
infraestrutura, identificados na reavaliação de impactes visuais do projeto de execução,
nomeadamente:


O telhado/terraço da Sé/Catedral de Évora;



O largo junto à fachada principal da Igreja do Colégio do Espírito;



O piso superior da fachada nascente do Colégio do Espírito Santo;



O piso superior do Seminário Maior de Évora;



O Enfiamento da rua José Estevão Cordovil;



O Palácio e Pátio dos Condes de Bastos;



O Jardim de Diana.
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Os pontos de controlo em cada uma das localizações elencadas devem ser representativos dos
locais a monitorizar e deverão manter-se fixos ao longo do tempo de monitorização, aconselhável
por um período de 5 anos.

Frequência das amostragens

5.2.3

A monitorização deverá abranger 3 fases distintas:


A primeira fase – realizada antes do início da construção da infraestrutura, de modo a fixar a
situação de referência e permitir comparar com as fases subsequentes, incluindo:
-



Uma amostragem imediatamente antes do início dos trabalhos

A segunda fase – realizada durante o período de construção, permitindo aferir a real
visibilidade das intervenções e verificar se existem trechos adicionais que exijam medidas de
minimização não previstas, assim como para avaliar o cumprimento das intervenções previstas
no PIP. Esta amostragem inclui:
-

Uma amostragem no final da obra

-

Uma amostragem no início da implementação do PIP - verificação da sua correta
implementação



A terceira fase – realizada após a construção e implementação do Projeto de Integração
Paisagística, que inclui:
-

Uma amostragem anual pelo menos durante cinco anos, sendo necessário avaliar,
terminado este período, se subsistem impactes visuais relevantes causados pela
infraestrutura, devendo esta fase deve ser prolongada até que os mesmos estejam
devidamente dissimulados/minimizados.

Materiais necessários

5.2.4

Os materiais necessários para a monitorização, para além dos humanos, são um GPS, garantindo
que as observações são sempre realizadas num ponto exato e georreferenciado, uma máquina
fotográfica e Software SIG para registar as observações.
O responsável pela monitorização deverá ter acesso aos seguintes documentos e cartografia:


Estudos de caracterização da situação de referência – Paisagem;



Relatório de Reavaliação dos Impactes sobre o Centro Histórico de Évora;



Projeto de Execução da Linha Férrea – Peças Escritas e Desenhadas;



Projeto de Integração Paisagística;
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Cartas Militares à escala 1:25.000;



Ortofotomapas.

Registo de Dados e análise - Relatório

5.2.5

O registo dos dados observados e sua análise deverão ser apresentados em relatórios, em
correspondência com as várias monitorizações elaboradas ao longo das três fases:


1ª Fase – Situação de Referência
-

1º Relatório Técnico – destinado a caracterizar a situação de referência que
consistirá num aprofundamento da análise da visibilidade de cada um dos pontos de
observação já identificados e analisados no âmbito da Reavaliação de Impactes
Visuais sobre o Centro Histórico de Évora. Este relatório deverá incluir um
levantamento fotográfico exaustivo das bacias visuais dos pontos de observação
referidos, termo de comparação para as análises subsequentes.



2º Fase – Término da construção – Implementação do PIP
-

2º Relatório Técnico – destinado a caracterizar o ambiente visual após a conclusão
da obra, analisando a real visibilidade dos pontos de observação para o projeto e
avaliando se as medidas preconizadas no PIP são adequadas. Avaliação da
existência de trechos adicionais, indutores de impactes visuais relevantes na bacia
visual do Centro Histórico de Évora, que exijam a adoção de novas medidas de
minimização. Deverá ser elaborado novo levantamento fotográfico dos pontos já
adotados no 1º Relatório – Situação de Referência.

-

3º Relatório Técnico – destinado a avaliar a implementação do Projeto de Integração
Paisagística nos trechos visíveis do Centro Histórico de Évora. Neste âmbito deverá
ser avaliado se todas as intervenções previstas foram corretamente implementadas,
verificando, entre outros, se todas as sementeiras e plantações foram executadas, e
no período do ano correto, e se a vegetação utilizada corresponde às espécies
indicadas e apresenta as características previstas nas Condições Técnicas do PIP,
nomeadamente no que se refere aos seus parâmetros dendrométricos. Deverá ser
elaborado levantamento fotográfico das intervenções do PIP nos trechos visíveis dos
pontos de amostragem.



3º Fase – Fase de Exploração
-

4º a 8º Relatório – destinado a analisar a evolução da Integração Paisagística nos
trechos visíveis do Centro Histórico de Évora, avaliando o sucesso das intervenções
e a necessidade de novas ações, no caso de insucesso. Deverão ser elaborados
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novos levantamentos fotográficos dos pontos de amostragem já adotados nos
relatórios anteriores, bem como dos trechos de intervenção do PIP capturados no
Relatório 3, de modo a avaliar a evolução das intervenções preconizadas no PIP.
-

Relatório Final – destinado a apresentar uma síntese de todos os relatórios
elaborados no âmbito da monitorização e as conclusões finais.

Todos os relatórios deverão abordar a necessidade de medidas adicionais para minimização dos
impactes observados e a adequabilidade dos pontos de amostragem e outros parâmetros ou
indicações do presente Plano de Monitorização.
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