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1
1.1

INTRODUÇÃO
Considerações Gerais

O Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do qual faz parte
integrante o presente documento é referente ao Projeto de Execução (PE) da Ligação Ferroviária
entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora.
O traçado da linha ferroviária agora em análise desenvolve-se no concelho de Évora, dentro do
corredor aprovado em sede de AIA (AIA n.º 2999), desenvolvido em fase de Estudo Prévio, com
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) com Decisão Favorável Condicionada à Solução 2.

1.2

Identificação do Projeto

Tendo como base o corredor aprovado em DIA (Solução 2) foi possível delinear um traçado com
uma

extensão

de

10,123

km,

conforme

se

pode

observar

no

Desenho

F-LE039-

EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0201.00 – Esboço Corográfico do Tomo 17.4 – Peças Desenhadas,
onde é apresentada a implantação do projeto, na escala 1:25.000.
No Desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0301.00 a 0305.00 – Implantação do Traçado que
integra o Tomo 17.4 – Peças Desenhadas apresenta-se a implantação do projeto na escala
1:2.000.

1.3

Identificação do Proponente e Entidade Licenciadora ou Competente para
Autorização

O Proponente e entidade licenciadora do projeto é a empresa IP – Infraestruturas de Portugal,
S.A. (à frente designado por IP).
Ao abrigo do disposto no número 1 do Artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, a autoridade de AIA é
a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., tendo em conta o enquadramento do projeto no n.º 7,
alínea a) do Anexo I deste diploma legal – “Construção de vias para o tráfego ferroviário de longo
curso (…)”.
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1.4

Identificação dos Responsáveis pela Elaboração do Projeto de Execução e do
RECAPE

A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou a elaboração do projeto de execução de modo
separado por quatro contratos cujas atribuições são as seguintes:


Contrato A: SENER/ENGIVIA
-



Contrato B: IP Engenharia
-



Instalações fixas de tração elétrica

Contrato C: Consórcio PROFICO/FULCRUM/GEOÁREA
-



Coordenação técnica do Projeto e tarefas complementares gerais

Obras de Arte e estruturas especiais

Contrato D: Consórcio COBA/TYPSA/TECNOFISIL/GRID
-

Via, Terraplenagem e Drenagem

O presente RECAPE foi elaborado pela ARQPAIS - Consultores de Arquitectura Paisagista e
Ambiente, Lda, no período compreendido entre fevereiro e setembro de 2019, envolvendo uma
equipa multidisciplinar de modo a cobrir todos os fatores ambientais necessários para verificar o
cumprimento da DIA pelo projeto e dar uma resposta cabal ao solicitado, tal como se apresenta no
quadro seguinte:
Quadro 1 - Quadro da Equipa Técnica
Função desempenhada
Coordenador Geral do
fornecimento (CG)

Nome

Habilitações Literárias/
profissional

Outras Empresas/
Consultores

Otília Baptista Freire

Arq.ª Paisagista

-

Coordenador Técnico (CT)

Sofia Lince Rosa

Eng.ª de Ambiente e Urbanismo

-

Recursos Hídricos e
Qualidade da Água

Sofia Lince Rosa

Eng.ª de Ambiente e Urbanismo

-

João Albergaria

Arqueólogo

TERRALEVIS

Otília Baptista Freire
Susana Dias Pereira

Arq.ª Paisagista

-

Componente Social

João Martins

Sociólogo

CONSULTOR
INDEPENDENTE

Ordenamento do Território
e Condicionantes

João Martins

Sociólogo

CONSULTOR
INDEPENDENTE

Ruído e Vibrações

Bento Coelho
Dulce Churro
Alexandre Pereira

Eng.º Eletrotécnico
Eng.ª Eletrotécnica
Eng.º Eletrotécnico

ACUSTICONTROL

Gestão de Resíduos

Sofia Lince Rosa

Eng.ª de Ambiente e Urbanismo

-

Análise de Risco

Sofia Lince Rosa

Eng.ª de Ambiente e Urbanismo

-

Património Arquitetónico e
Arqueológico
Paisagem
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1.5

Objetivos, Estrutura e Conteúdo do RECAPE

De acordo com o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), em vigor, estabelecido
pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013,de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 152B/2017, de 11 de dezembro, “1 – O projeto de execução está sujeito à verificação de conformidade
ambiental com a DIA sempre que o procedimento de AIA ocorra em fase de estudo prévio ou de
anteprojeto.” (artigo 20.º).
Consequentemente, tendo o projeto sido objeto de AIA em fase de Estudo Prévio, apresenta-se
agora o RECAPE cujo principal objetivo é fazer uma demonstração da conformidade ambiental do
Projeto de Execução da solução selecionada pela AIA (Solução 2) tendo em conta os critérios e
condicionantes estabelecidos na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), apresentada no Anexo A.
A estrutura do presente RECAPE é apresentada em conformidade com a legislação em vigor
(Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152B/2017, de 11 de dezembro) a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Estudo Prévio, bem como
o “Documento Orientador - Normas técnicas para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e
Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução” (01/2016/GPF).
O cumprimento das Condicionantes da DIA, Elementos a Apresentar no RECAPE, Medidas de
Minimização e de Potenciação, Planos de Monitorização e Outros Planos) mencionadas na DIA,
e a que o Projeto de Execução tem que obedecer, encontram-se verificadas no âmbito do presente
documento, sobretudo através da indicação das considerações tomadas e concretização/justificação
discriminada das várias condicionantes e medidas de minimização consideradas.
Desta forma, o presente RECAPE é composto por dez Tomos:


O Resumo Não Técnico (Tomo 17.1), que consiste num resumo das informações constantes no
RECAPE e que se destina a divulgação pública generalizada;



O presente Relatório Base (Tomo 17.2) onde se expõe uma síntese do projeto e a análise da
conformidade do projeto com o requerido na Declaração de Impacte Ambiental, remetendo para
os demais tomos os elementos complementares que apoiam essa verificação;



Os Anexos (Tomo 17.3) onde se incluem: a Declaração de Impacte Ambiental, os quadros
síntese de verificação da conformidade, os principais elementos de projeto que apoiam análise da
conformidade, bem como os demais Estudos Complementares desenvolvidos para dar resposta
ao solicitado na DIA;



As Peças Desenhadas (Tomo 17.4) onde se representa cartograficamente os elementos que
apoiam a análise textual do presente documento;



O Programa Geral de Monitorização (Tomo 17.5), onde se propõe a Monitorização dos fatores:
Componente Social, Ruido e Vibrações, Recursos Hídricos e Paisagem;
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O Projeto de Integração Paisagística (Tomo 17.6) que com base na utilização de vegetação,
pretende minimizar os impactes na paisagem decorrentes da implantação do projeto, em especial
pelos necessários aterros e escavações que o compõem e que se assumem como mais notórios
na paisagem;



O Projeto de Proteção Sonora (Tomo 17.7) que contempla a identificação de medidas de
minimização do ruído gerado pela circulação de tráfego ferroviário, nomeadamente a
consideração de barreiras acústicas, dada a proximidade do projeto a usos do solo sensíveis ao
ruído e de modo a garantir que os valores de ruído não excedem os limites legais;



O Estudo de Impacte Patrimonial – Centro Histórico de Évora (Tomo 17.8), desenvolvido em
função da proximidade à cidade de Évora, cujo centro histórico é considerado Património
Universal da UNESCO;



O Plano de Gestão Ambiental (Tomo 17.9) incluindo em anexo as Medidas/Ações do Plano de
Gestão Ambiental onde se apresenta uma síntese das medidas de minimização que deverão ser
aplicadas, nas várias fases da obra;



O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (Tomo 17.10)
onde são identificados os resíduos previstos para a fase de construção, bem como o destino
adequado a dar aos mesmos e a metodologia adequada ao seu encaminhamento, no
cumprimento da legislação em vigor.

Na Figura 1 apresenta-se um esquema com as fases de trabalho e estrutura dos vários tomos que
compõem o RECAPE.
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Figura 1 - Metodologia e Estrutura do RECAPE

O presente Relatório Base desenvolve-se em 10 capítulos principais, incluindo a presente
Introdução (Capítulo 1).
No Capítulo 2 – Localização Administrativa do Projeto, é identificada a localização do projeto.
No Capítulo 3 – Antecedentes, apresenta-se um resumo dos antecedentes do processo de AIA da
fase de Estudo Prévio até culminar na Declaração de Impacte Ambiental (DIA).
O Capítulo 4 – Breve Descrição do Projeto de Execução inclui a identificação dos objetivos e
enquadramento do projeto, assim como as suas principais características técnicas e as principais
atividades associadas ao processo construtivo e à exploração da linha.
O Capítulo 5 – Atualização da Informação Desenvolvida no Estudo de Impacte Ambiental em
fase de Estudo Prévio integra uma análise global de validação/verificação dos pressupostos
tomados no EIA face às alterações entretanto decorrentes entre as duas fases do estudo que
possam ter implicações no Projeto de Execução e no cumprimento das condicionantes e medidas
da DIA e por sua vez que possam resultar impactes ambientais distintos dos identificados na fase
de Estudo Prévio. É feita a verificação de compatibilidade / atualização dos instrumentos de gestão
territorial e condicionantes. São analisadas as considerações tidas por entidades externas e
indivíduos no âmbito da consulta do processo de AIA da fase de Estudo Prévio e referido o modo
como esses contributos foram revertidos no Projeto de Execução. Com base neste levantamento é
possível verificar se existem alterações expressivas no projeto e na envolvente que se traduzam em
impactes distintos dos identificados na fase de Estudo Prévio.
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O Capítulo 6 – Análise de Conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental, para além
duma pequena introdução, integra dois principais subcapítulos:


Estudos e Projetos Complementares, onde se procede a uma identificação dos estudos
complementares realizados de forma a dar cumprimento à DIA e que se apresentam no
Tomo 17.3 – Anexos Técnicos ou noutros Tomos que integram o RECAPE;



Análise de Conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental, onde são apresentadas e
analisados os pontos da DIA (condicionantes, elementos a apresentar em RECAPE, medidas de
minimização e de potenciação, planos de monitorização e outros planos) e que permitem
confirmar/avaliar a conformidade ambiental do projeto. No Anexo 1.2 – Tomo 17.3 apresenta-se
uma síntese da relação entre as questões da DIA e o(s) documento(s) em que é feita a
verificação da conformidade.

O Capítulo 7 integra um conjunto de medidas de minimização adicionais consideradas
adequadas e resultantes do decorrer dos trabalhos do presente RECAPE. Todas as medidas de
minimização referentes à fase de construção (as propostas em RECAPE e as já provenientes da
DIA) são agregadas no quadro em anexo ao Plano de Gestão Ambiental (Tomo 17.9) no sentido
de garantir a sua consideração em obra.
No Capítulo 8 são apresentadas as principais Conclusões, no que refere à conformidade
ambiental do Projeto de Execução com a DIA.
O Capítulo 9 faz a síntese bibliográfica dos elementos consultados.
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2

LOCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROJETO

O projeto em estudo insere-se no concelho de Évora, por sua vez inserido no distrito também de
Évora e na NUTS III – Alentejo Central integrada na NUTS II – Alentejo. No quadro seguinte
apresenta-se o enquadramento administrativo do projeto ao nível do concelho e freguesias.
Quadro 2 - Concelho e freguesias intersetadas pelo traçado
Concelho

Évora

Freguesias

Localização

União das freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde

117+700 a 122+830
125+983 ao final (127+823)

União de Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras

118+725 a 118+850

Canaviais

122+830 a 125+983

Nossa Senhora de Machede

126+343 a 126+683

Na figura seguinte representa-se o enquadramento do projeto ao nível do concelho de Évora e
freguesias (Carta Administrativa Oficial de Portugal - CAOP 2018).

Figura 2 - Localização do Projeto – concelhos e freguesias

No Desenho EIA-574-EVEN-VOL4-DES.0201.00 – Esboço Corográfico - Tomo 17.4 – Peças
Desenhadas é representado o seu desenvolvimento sobre a Carta Militar (escala 1:25.000).
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3

ANTECEDENTES DO PROCESSO DE AIA

Os antecedentes ao Estudo Prévio foram já descritos de forma detalhada no Estudo de Impacte
Ambiental realizado nessa fase de Estudo Prévio, pelo que no presente capítulo resumem-se
unicamente alguns aspetos essenciais resultantes do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental.
O Estudo Prévio e o respetivo Estudo de Impacte Ambiental foram apresentados pela
Infraestruturas de Portugal, S.A., na qualidade de proponente e entidade licenciadora, à Agência
Portuguesa do Ambiente (APA), para efeitos de procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA), nos termos do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado
pelo Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, dando início ao procedimento de AIA a 11 de
dezembro de 2017.
No âmbito do procedimento de AIA referido, foi nomeada pela APA - Agência Portuguesa do
Ambiente, I.P. a Comissão de Avaliação, constituída por representantes da própria APA e das
seguintes entidades:


Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P. (ICNF, I.P.)



Direção Geral do Património Cultural (DGPC)



Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo)



Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG)



Instituto Superior Técnico (IST)



Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP)



Instituto Superior de Agronomia – Centro de Ecológica Aplicada ''Prof. Baeta Neves'' (CEABN)

A Comissão de Avaliação entendeu, a 31 de janeiro de 2018, pedir alguns elementos adicionais
relativos ao projeto e aos fatores ambientais Geologia e Geomorfologia, Hidrologia e Recursos
Hídricos Subterrâneos, Ambiente Sonoro, Vibrações, Sistemas Ecológicos e Biodiversidade,
Paisagem, Património, Ordenamento do Território, Socioeconomia.
Após a entrega do primeiro Aditamento a 12 de março de 2018, em resposta ao Pedido de
Elementos Adicionais, a autoridade de AIA considerou que o mesmo dava resposta ao solicitado
pelo que foi declarada conformidade do EIA, a 22 de março.
Foi contudo solicitada informação complementar relativamente ao fator ambiental Hidrogeologia /
Recursos Hídricos Subterrâneos. Foi igualmente considerada necessária uma clarificação da
resposta ao ponto 2.7.5 do Pedido de Elementos Adicionais (referente ao Património Cultural).

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE – VARIANTE DE ÉVORA
VOLUME 17 – RECAPE – TOMO 17.2 – RELATÓRIO BASE
F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.RB.00

8

Desta forma, em maio de 2018 foi apresentado Aditamento 2 com a resposta a estas duas
solicitações.
A 27 de abril foi realizada uma visita ao local de implantação do projeto por representantes da
Comissão de Avaliação, do proponente e da equipa do EIA.
A Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, tendo início no dia 29 de março e o seu final no
dia 14 de maio de 2018.
A 27 de julho de 2018 foi emitida Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável ao projeto,
condicionada à adoção da Solução 2 do Estudo Prévio e ao cumprimento as medidas de
minimização e das condicionantes referidas.
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4

BREVE CARATERIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO

O traçado da Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante de Évora) foi desenvolvido
dentro do corredor aprovado na DIA para a Solução 2 do Estudo Prévio, numa extensão total de
10,123 km, entre o pk 117+7001 e o pk 126+0002 da atual Linha de Évora.
O cumprimento das condicionantes, e demais medidas constantes da DIA, foi salvaguardado no
desenvolvimento do Projeto de Execução encontra-se concretizado nos vários volumes que
constituem o RECAPE.
No presente capítulo é apresentada uma breve descrição do projeto apoiada na Memória Descritiva do
Projeto de Execução, que acompanha o presente RECAPE.

4.1

Objetivos do Projeto

Como já havia sido exposto na fase de Estudo Prévio, o projeto em estudo integra o Corredor
Internacional Sul.
O Corredor Internacional Sul (CIS) corresponde a um itinerário ferroviário de importância
estratégica para Portugal, tem como objetivo estabelecer uma ligação ferroviária para o tráfego de
mercadorias entre o Porto de Sines e Espanha e daí para o resto da Europa, contribuindo assim
para a melhoria da capacidade do Porto de Sines (e do arco Sines – Setúbal - Lisboa) e da sua
competitividade internacional (pelo alargamento da sua área de influência ao centro da Península
Ibérica - hinterland).
Reforçando o papel da ferrovia no transporte internacional de mercadorias, esta ligação possibilitará
a estruturação das acessibilidades do país quer internamente, quer relativamente ao exterior,
facilitando o funcionamento em rede e articulando os diferentes modos de transporte numa lógica
de complementaridade, especialização e eficiência, com efeitos muito positivos na economia e no
ambiente (transferência de carga da rodovia para a ferrovia).
O projeto foi acordado na XIX Cimeira Luso-Espanhola, na Figueira da Foz, em 2003, e reafirmado
nas subsequentes cimeiras, e faz parte do Projeto Prioritário n.º 16 (Eixo ferroviário de transporte
de mercadorias Sines / Algeciras - Madrid - Paris) da Rede Transeuropeia de Transportes e do
Corredor Atlântico, que envolve Portugal, Espanha, França e Alemanha.

1

Embora o km inicial da intervenção do projeto se localize ao atual PK 117+700, da Linha de Évora, em termos de geometria de
via foi necessário considerar o atual PK 117+641, de forma a compatibilizar o alinhamento inicial do traçado da Variante com o
troço existente da Estação de Évora pelo que existem volumes de projeto que referem o PK 117+641 como km inicial. De
qualquer forma, a intervenção propriamente dita só ocorrerá a partir do km 117+700 pelo que para efeitos do presente RECAPE
se considera este o km inicial.
2
Passará a corresponder ao km 127+823.
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Figura 3 - Projeto Prioritário n.º 16 “Sines/Algeciras-Madrid-Paris” (https://ec.europa.eu/inea/ten-t/ten-tprojects/projects-by-priority-project/priority-project-16)

Os principais objetivos deste corredor ferroviário em território nacional (para o qual contribui o troço
em estudo) são:


Redução da distância em 140 km;



Redução do tempo de percurso em cerca de 3h00;



Viabilização de circulação com tração elétrica em todo o percurso;



Viabilização da circulação de comboios de mercadorias com 750 m de comprimento;



Aumento da capacidade de carga rebocada para 1400 t com tração elétrica simples;



Dotação de condições de interoperabilidade ferroviária a nível nacional, ibérico e europeu;



Melhoria da fiabilidade e disponibilidade da infraestrutura;



Redução da sinistralidade nas passagens de nível (PN).

De acordo com a “Análise Económico-Financeira” (2014) desenvolvida pela REFER, a “melhoria da
ligação ferroviária entre Sines e Espanha é essencial para o escoamento das mercadorias com
origem ou destino no porto de Sines e para tirar partido da sua posição geoestratégica, aumentando
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a sua competitividade e potenciando a captação de novos tráfegos, indo ao encontro do objetivo da
RTE-T de aumentar o tráfego de mercadorias pelo modo ferroviário”.
Em 2015, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 61-A/2015, de 20 de Agosto aprova a versão
final revista do Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 - PETI3+, no qual
volta a surgir o corredor internacional sul, que engloba o eixo portuário Lisboa / Setúbal / Sines e
uma nova ligação ferroviária internacional, desta vez permitindo a circulação, essencialmente de
mercadorias, entre estes portos (Lisboa, Setúbal e Sines) até Espanha, pelo Poceirão / Caia.
Os investimentos previstos para o Corredor Internacional Sul (Sines/Setúbal/Lisboa – Caia) irão
melhorar as condições operacionais neste corredor e consequentemente, aumentarão a atratividade
dos serviços ferroviários de transporte de mercadorias e passageiros. Os principais impactes
operacionais nos serviços ferroviários são:


Permitir a circulação e cruzamento de comboios com 750 m de comprimento;



Melhorar a qualidade, a fiabilidade e a segurança dos serviços ferroviários através da
implementação de tração elétrica com a tensão standard europeia (25 kV) e nos serviços de
sinalização eletrónica ERTMS/ETCS;



Reduzir as distâncias e tempos de viagem entre o Porto de Sines e a fronteira Portugal-Espanha;



Criar uma nova ligação direta com a fronteira de Espanha.

Assim, pretende-se, de uma forma economicamente mais vantajosa, alargar o hinterland3 dos
portos de Sines, Lisboa e Setúbal, potenciando assim o desenvolvimento sustentável do sistema de
transportes de mercadorias, um maior equilíbrio modal, o aumento da atratividade da fachada
atlântica sudoeste da Europa, o reforço da coesão europeia e a integração económica e social.
O troço Évora – Évora Norte, em via única, permite estabelecer a ligação entre a Rede Ferroviária
Convencional (Linha de Évora já modernizada entre Bombel e Évora) com a Nova Ligação
Ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia (em fase prévia à obra).
Assim, o presente projeto permite fechar esta ligação do Corredor Internacional Sul entre os km
117+700 da linha de Évora (saída da atual Estação de Évora ponto até onde a linha já se encontra
modernizada e em funcionamento) e o ponto de ligação a Nova Ligação Ferroviária entre Évora
Norte e Elvas/Caia, conforme representado na figura seguinte.
Este projeto insere-se no corredor da Solução 2, de acordo com o determinado pela Avaliação de
Impacte Ambiental desenvolvida (vide Capítulo 3).

3

Área terrestre definida pela influência económica do porto.
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Figura 4 - Localização geográfica de enquadramento do Troço Évora – Évora Norte – Variante de Évora

4.2

Características do Projeto

O traçado da linha ferroviária da Variante de Évora tem cerca de 10 km de extensão (vide Desenho
F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0201.00 – Esboço Corográfico – Tomo 17.4), com início ao pk
117+700 da Linha de Évora e final na Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia,
tendo sido desenvolvido no corredor de 400 metros ambientalmente aprovado em fase de Estudo
Prévio (Solução 2).
Dos 10 km de extensão desta Variante, 49% dizem respeito a linha nova e 51% à modernização
de um troço de linha existente. Nos primeiros 5 km, esta solução procurou aproveitar um canal
sem ocupação edificada, mais afastado do perímetro urbano de Évora. A partir do km 122+700, o
traçado passa a ser coincidente com o corredor da atual linha de Évora, que se encontra que se
encontra com circulação suspensa desde 2008.
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4.2.1

Pressupostos Gerais

O estudo de traçado da Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora,
assentou nos seguintes pressupostos:


Sistema de referência do projeto: PT-TM06/ETRS89.



Ligação Ferroviária desenvolve-se a partir do km 117+700 da atual Linha de Évora até fazer
ligação ao projeto da Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas / Caia.



Consideração e integração de todas as condicionantes ao desenvolvimento do projeto de
execução previstas na Declarações de Impacte Ambiental, do Estudo Prévio;



Uma Zona Neutra (ZN);



Ponto inicial da Variante de Évora com início ao km 117+700 da atual Linha de Évora;



Ponto final localizado no km 126+000 da Nova Ligação entre Évora Norte (Pk 126 da Linha de
Évora) e Elvas/Caia;



Solução de plataforma para via Única para tráfego de mercadorias e passageiros (Bitola Ibérica
(1668 mm);



Cumprimento das especificações técnicas da UE para a interoperabilidade do sistema ferroviário
transeuropeu.

O traçado foi desenvolvido tendo em consideração o Estudo Prévio (desenvolvido em 2017), os
requisitos técnicos e funcionais exigidos no presente caderno de encargos e as várias vertentes
envolvidas, nomeadamente as condições impostas pela Declaração de Impacte Ambiental.
Ao longo do desenvolvimento do estudo, o traçado de via foi desenvolvido e otimizado, entrando em
linha de conta com as restrições impostas por:


Velocidade máxima de projeto de 120 km/h;



Eletrificação de todo o troço;



Recomendações das Declaração de Impacte Ambiental (DIA);



Travessias das linhas de água;



Intersecções com as vias rodoviárias;



Afastamento de herdades e edificações;



Afetação menor possível de áreas agrícolas;



Viabilização de implantação de Zona Neutra;



Viabilização Obras de Arte Especiais e Correntes;
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Infraestruturas necessárias para instalação de todos os componentes de Sinalização eletrónica e
telecomunicações;



Cumprimento das especificações técnicas da UE para a interoperabilidade do sistema ferroviário
transeuropeu;



Minimização das interferências com as principais infraestruturas de serviços afetados (existentes
e/ou previstos);



Inexistência de atravessamentos (pedonais e rodoviários) de nível.

Em particular e com especial incidência, o traçado foi otimizado, em função nomeadamente:


Da interação com as especialidades de terraplenagem e drenagem;



Da interação com a especialidade das obras de arte especiais e correntes, tendo em vista a
otimização da localização dos pontos de amarração (encontros) destas;



De ajustamentos em função de observações adicionais no terreno, incluindo a existência de
novas condicionantes, geográficas, de ocupação de solo e ambientais;



Dos objetivos relativos à exploração da via e dos resultados dos estudos de exploração.

Para além dos aspetos referidos anteriormente, o traçado desenvolvido foi estudado tendo em
conta as condicionantes identificadas e as várias especialidades envolvidas e com o
acompanhamento da IP.

4.2.2

Requisitos Técnicos

Os requisitos técnicos gerais e funcionais encontram-se a seguir descritos:


Transporte ferroviário em bitola ibérica para tráfego misto (passageiros e mercadorias);



Via única;



Bitola 1668 mm;



Travessas em betão monobloco polivalente;



Velocidades de projeto: 120 km/h, sempre que possível;



Eletrificação: sistema 2x25 kV/50Hz;



Carga rebocável em tração simples: 1400 t;



Cargas por eixo 22,5 t;



Obras de Arte Especiais: via única



Passagens desniveladas (Obras de Arte Correntes): via única;
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Extensões aproximadas:



-

Linha nova: cerca de 5 km;

-

Modernização de Linha Existente: cerca de 5 km;

Especificações Técnicas de Interoperabilidade em vigor.



4.2.3

Perfis Transversais Tipo

Os Perfis Transversais Tipo do projeto tiveram por base a norma IT.GER.004.01 - Perfis
transversais de plena via, para via única.
Em fases seguintes do projeto as camadas da plataforma da via, serão dimensionadas para garantir
os requisitos de uma plataforma do tipo P3 (Ficha UIC719R).
Nas peças desenhadas com a numeração F-LE039-EVO.EVN-T5-PE-CD.GR.0001-00 a F-LE039EVO.EVN-T5-PE-CD.GR.0003-00 (reproduzidas no Tomo 17.3 – Anexo 2.2) encontram-se
representados os Perfis Transversais Tipo de Via Única, Via Única Reduzida e Perfil Transversal
Tipo Geral.
Apresenta-se em seguida uma breve descrição dos Perfis Transversais Tipo considerados.


Via em bitola Ibérica


Via em bitola Ibérica: 1,668 mm;



Largura da plataforma de via: 9,22 m;



Espessura mínima de balastro (medido na prumada do carril da fila baixa): 0,30 cm;



Inclinação da Plataforma (camadas de coroamento e de sub-balastro): 4% a duas águas.



Via em bitola Ibérica Reduzida


Via única em bitola Ibérica: 1,668 mm;



Largura da plataforma de via mínima em escavação: 6,60 m;



Largura da plataforma de via mínima em aterro: 7,20 m;



Espessura mínima de balastro (medido na prumada do carril da fila baixa): 0,30 cm;



Inclinação da Plataforma (camadas de coroamento e de sub-balastro): 4% a duas águas.
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Figura 5 - Perfil Transversal Tipo – Via Única

Figura 6 - Perfil Transversal Tipo Reduzido – Via Única
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4.2.4

Referencial Técnico Adotado

Apresenta-se em seguida o quadro com os critérios geométricos e dinâmicos adotados no
estudo para a Bitola Ibérica.
Quadro 3 - Parâmetros Geométricos e Dinâmicos para Bitola Ibérica (1668 mm)
PARÂMETRO
Documento de Referência
Tráfego
Bitola
Plataforma para via única

GR.IT.VIA.023
Misto
Ibérica (1668mm)
Passageiros

120

Mercadorias

120

Valor Limite Excecional

180

Valor Limite Normal

160

Valor Limite Excecional

175

Valor Limite Normal

160

Valor Limite Excecional

150

Valor Limite Excecional

135

Valor Limite Normal

100

Valor Limite Excecional

60

Valor Limite Normal

50

Valor Limite Excecional

1,8

Valor Limite Normal

1,5

Valor Limite Excecional

90

Valor Limite Normal

75

Velocidade máxima (km/h)
Parâmetros Funcionais
Escala máxima (mm) - Convencionais / Mercadorias

Insuficiência de escala (mm) - Convencionais
Insuficiência de escala (mm) - Mercadorias
Excesso de escala (mm) - Mercadorias

Variação de escala no tempo (mm/s) - Convencionais

Variação de escala com o comprimento (mm/m) - Convencionais
Variação de insuficiência de escala em função do tempo (mm/s) Convencionais
3

Variação de aceleração não compensada no tempo (m/s )
Aceleração vertical (m/s2)
Velocidade mínima para fixação do excesso de escala (km/h)

40

Parâmetros Geométricos em Planta
Raio horizontal mínimo (m)

300

Comprimento mínimo de transição (m)

40 (excecional 20)

Comprimento mínimo de alinhamento reto e curvas circulares (m)

60 (excecional 40)

Parâmetros Geométrico em Perfil Longitudinal
Valor Limite Excecional

5000

Valor Limite Normal

10000

Raio vertical mínimo (m)
Comprimento mínimo das curvas verticais (m)
Inclinação máxima (‰)

Inclinação máxima em Zona Neutra(‰)

40
Valor máximo

12,5‰

Valor máximo excecional

15‰

Valor máximo

10‰

Valor mínimo

6‰
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PARÂMETRO
Documento de Referência

GR.IT.VIA.023
Valor Limite Normal

Comprimento mínimo dos trainéis (m)

Inclinação mínima na escavação (‰)
Diferencial máximo entre inclinações longitudinais que permita a
não colocação de curva vertical

40

Valor mínimo de Drenagem

2‰

Valor mínimo

1‰

Valor Limite Excecional

2‰

Valor Limite Normal

1‰

Em betão

0,25%

Em terra

0,30%

Inclinação mínima de órgãos de Drenagem



100

Valor Limite Excecional

Regras Particulares

Foram ainda respeitadas os requisitos técnicos que se apresentam no quadro seguinte, no
aplicável à presente fase de Estudo:
Quadro 4 - Requisitos Técnicos de Traçado
REQUISITOS
Velocidade (km/h)
Requisitos particulares
Distância mínima entre as curvas de transição em planta e as curvas verticais (m)
Não são permitidos pontos baixos em zonas de plataforma em escavação. Não se aceitam
casos particulares? (pequena extensão com drenagem em contrapendente)
Sempre que existam no traçado curvas e contracurvas com alinhamento reto intermédio de
valor inferior a 20m, o traçado deverá considerar ponto de inflexão
Nos casos em que existe ponto de inflexão entre duas curvas de transição, o valor do
disfarce de escala deve ser constante e proporcional às respetivas variações de curvatura,
em ambas as curvas
A IP informou que pretende que nas zonas de traçado de curva e contra-curva, com ponto
de inflexão, seja considerado o cálculo da meia escala
Gabarito das Obras de Arte Correntes
As Passagens Superiores à via férrea deverão garantir um gabari de 6,5 m acima da fila alta.
As Passagens Inferiores à via férrea deverão garantir um gabarito vertical mínimo de 5,0 m
nas Estradas Nacionais e Municipais (medido entre a rasante da rodovia e o elemento mais
exposto da estrutura do tabuleiro).
Perfis Transversais Tipo
PTT via larga
PTTR
Distância mínima entre o eixo da via e o bordo interior do órgão de drenagem
largura mínima de passeio de espera
distância mínima entre o poste de catenária e o carril mais próximo
Valeta tipo REFER com tampa para servir de alternativa ao passeio
Terraplenagem
A altura dos aterros ao eixo (m)
A inclinação transversal ao nível da superfície superior da camada de sub-balastro e
coroamento deverá ter dupla inclinação em chapéu de chinês de 4%.
Dimensionamento da plataforma de via - Tipo P3 de acordo com a ficha UIC 719R
Substituir camada de coroamento (solo tipo QS3), por uma camada de material AGBE
Carril
Carril 60 E1 aplicado em barra longa soldada
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REQUISITOS
Travessas
Betão Monobloco Polivalente equipadas com as correspondentes fixações para carril 60E1
Balastro
Espessura 0.30 m sob a travessa, medido na prumada do carril da fila baixa
Gabarito
PTc
Tipos de Composições para o Estudo de Exploração
Mercadorias: Carga rebocada (t) em tração simples
Comprimento máximo das composições (m).
Locomotivas a testar (dados a fornecer pelo IP) - CP 4700 e Takargo Euro 4000;
Cargas por eixo (t).
Eletrificação
Sistema 2×25 kV/50 Hz
Obras de Arte
Projetadas para via única
Minimização da extensão e altura
Viadutos
Não será permitido ter curva vertical juntamente com curva horizontal em viadutos
Altura máxima dos encontros não deve ser superior a 10 m, medida entre o terreno natural e
base do balastro
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4.3

Condicionantes Geométricos e Ambientais ao Desenvolvimento do Traçado

Para o estabelecimento do traçado foram identificadas e consideradas diversas condicionantes, das
quais se apresentam em seguida as principais:


Recomendações da Declaração de Impacte Ambiental (DIA);



Localização da atual linha;



Orografia da área envolvente;



Travessias das linhas de água;



Intersecções com as vias rodoviárias e ferroviárias existentes;



Afastamento de herdades e edificações existentes;



Afetação menor possível de áreas agrícolas;



Viabilização de implantação de uma Zona Neutra;



Pontes de Xarrama, de Degebe e da ribeira de Vale Figueira;



Garantia da ligação e compatibilização com a Linha de Évora e o projeto de execução do futuro
troço Évora Norte – Elvas/Caia.

No presente capítulo são expostos os pressupostos e condicionantes que foram considerados no
desenvolvimento da fixação do traçado.
As condicionantes ambientais em causa reportam essencialmente às condicionantes referidas na
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Estudo Prévio (EP), mas também outras condicionantes
identificadas no terreno, nos instrumentos de gestão territorial (em especial o PDM) e na informação
fornecida pelas entidades contactadas.
Importa desde já referir que existem situações em que as características do projeto e a “rigidez” nos
parâmetros que determinam o seu desenho, não permitem evitar a totalidade das condicionantes
que o território apresenta. São exemplo da rigidez de parâmetros, a exigência da não sobreposição
de curvas de concordância com curvas verticais e a obrigatoriedade de no mínimo estarem
distanciadas 20 m, os parâmetros mínimos de curvas verticais, os comprimentos mínimos dos
elementos de traçado, entre outros, da memória do traçado (Volume 3 – Via Férrea).
Existem ainda situações em que o desenvolvimento do traçado está condicionado por diversas
condicionantes ambientais pelo que é necessário optar por uma solução que seja viável e que, na
globalidade, seja menos penalizadora e mais favorável.
Nas situações mencionadas, em que não é possível evitar a totalidade das condicionantes locais,
são identificados os pressupostos que levaram à opção de traçado desenvolvida, como solicitado
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nomeadamente como é o caso especifico da interferência com as quintas muradas (ocorrências
patrimoniais n.º 6, 8 e 9 do Estudo Prévio) mencionado na DIA - Elementos a Apresentar em
RECAPE n.º 9.
Desta forma, a presente análise de condicionantes ambientais é descrita segundo o progresso do
traçado, sendo feita a referência às várias condicionantes que determinaram o seu
desenvolvimento.
Desde a sua génese o traçado encontra-se condicionado pelo troço adjacente e pela Passagem de
Nível (PN) desnivelada, que não permitem desde logo o aproveitamento do Ramal de Reguengos,
mantendo-se, à semelhança do Estudo Prévio, o início do traçado ao km 117+700 da Linha de
Évora, na zona identificada na fotografia abaixo.
A passagem inferior existente apresenta

Medida 2. Desenvolver o Projeto de Execução de forma a minimizar a

um ponto baixo em escavação, o que

afetação das habitações adjacentes às linhas, com particular destaque

obriga à existência de bombagem para

para as seguintes situações:
i. Desde o km 117+700, e ainda que aproveitando o espaço canal do

drenagem das águas pluviais. É do

Ramal de Reguengos, evitar a afetação das habitações e dos anexos

conhecimento público que em períodos

agrícolas existentes.

de chuva, o sistema de drenagem tem

ii. Desde o km 117+700 ao km 122+700 - atendendo ao caráter periurbano deste troço, com habitações e pequenas parcelas com caráter

tido problemas.

disperso (proximidade a 90 edifícios até 100 m).

A eventual opção de aproveitamento do

Neste contexto, deve ser equacionada a possibilidade do início do
traçado do projeto de execução adotar o traçado da plataforma

Ramal de Reguengos (sugerido na

ferroviária existente - Ramal de Reguengos (aproximadamente entre

medida

km 117+680 e 119+700), de forma a maximizar o aproveitamento

2 da DIA) implicaria

agravamento

substancial

do

um

ponto

deste ramal.

baixo em escavação com a construção de uma segunda passagem inferior adjacente à existente, a
execução de novos muros de avenida em betão na estrada de Beja e a eliminação do atual acesso
lateral às parcelas existentes imediatamente a sueste do início do traçado.

Fotografia 1 - Passagem Inferior existente imediatamente antes do início do traçado
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Nesta zona inicial o traçado apresenta-se condicionado pela ocupação habitacional de ambos os
lados da ferrovia, contudo, o traçado desenvolvido não representa afetação direta de habitações,
como solicitado na Medida n.º 2 da DIA.
Esta é a zona onde, à semelhança do Estudo Prévio, o projeto mais se aproximada de habitações,
correspondendo esta à zona em que o traçado se desenvolve no perímetro urbano da cidade de
Évora, adjacente a área de solo urbanizado, situação que levou à consideração de medidas de
minimização do ruido e vibrações.

Fotografia 2 - Edificações de ambos os lados do traçado no seu início

Após a saída do traçado da Linha de Évora existente, o traçado inflete para nascente, afastando-se
da área urbana e tentando vir aproveitar ao máximo o espaço canal do Ramal de Reguengos, ao
mesmo tempo que aumenta o afastamento do Bairro de Santa Luzia, como indicado na Medida 12
da DIA.
O ganho de afastamento ao Bairro de Santa Luzia relativamente ao

Medida 12. Garantir um maior

Estudo Prévio é conseguido, ainda que, em virtude das restrições de

afastamento em relação ao

projeto (cumprimento dos parâmetros geométricos e dinâmicos de via,
de segurança e de conforto ao nível dos passageiros, bem como a

Bairro

de

Santa

nomeadamente,

Luzia,

através

do

desvio da diretriz da via.

homogeneização do patamar de velocidades, mínimo, que cumprisse
com os requisitos impostos para a exploração da infraestrutura), seja um ganho diminuto,
correspondendo a cerca de 3,5 metros a sul da solução do EP, ao km 118+600.
Nesta zona, o traçado desenvolve-se, de acordo com a classificação do solo do PDM em Solos de
Urbanização Programada – UOPG1 – Frente Urbana Adjacente à Expo Évora (Desenho F-LE039EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0501.00 – Tomo 17.4), atualmente com ocupação agrícola.
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Fotografia 3 - Bairro de Santa Luzia

A travessia do rio Xarrama é efetuada através da execução de uma obra de arte especial. Foi tido
em conta a necessidade de prever a execução de caminhos por baixo da ponte, junto aos
encontros, para permitir a passagem de um lado para o outro.
A partir do 118+700 o traçado desenvolve-se sobre o Ramal de Reguengos, por cerca de 150
metros, situação mais favorável face ao EP, em que o eixo do traçado apenas tocava, por norte, o
talude do ramal, em aproximadamente 83 metros.
O traçado inflete posteriormente para Norte, saindo da área classificada em PDM como perímetro
urbano da cidade de Évora, e desenvolvendo-se no corredor selecionado no EP, entre os bairros de
Santa Luzia, Cotovelos e Santo António (a poente), e Quinta do Evaristo e Monte Novo de Santo
António (a nascente). Neste troço (119+380 a 120+400) o desenho do traçado está condicionado
essencialmente pela proximidade ao edificado da envolvente.

Fotografia 4 - Edificações a nascente do traçado entre os km 119+400 a 119+600

Ao km 119+327 é restabelecida a Estrada dos

Medida 10. Estudar a solução de transformação das

Aliados. Desde já se refere que não é viável a

passagens superiores de maior dimensão em passagens

transformação da Passagem Superior em

inferiores, com particular destaque para as PS 119.1, PS 122.1

Passagem Inferior (como solicitado na medida

e PS 125.1. Caso tal não se afigure tecnicamente viável devem
ser identificadas soluções que reduzam substancialmente os

10 da DIA), uma vez que o traçado da via se

impactes associados, face ao proposto em Estudo Prévio.

desenvolve nessa zona em ligeiro aterro

Qualquer solução deve sempre privilegiar a sobreposição ao

passando logo para escavação. A adoção de

traçado das atuais vias rodoviárias (EN18 para as PS 122.1 e
PS 125.1; e estrada dos Aliados para a PS 119.1).

um restabelecimento em PI daria origem a uma
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solução mais penalizadora, uma vez que obrigaria à execução de um ponto baixo em escavação,
com necessidade de bombagem.
Contudo, a solução obtida resultou de uma otimização face às condicionantes locais,
nomeadamente garantindo uma boa articulação nas acessibilidades às habitações que atualmente
fazem o seu acesso por este eixo viário (Estrada dos Aliados) e que se localizam na proximidade
imediata do restabelecimento a nascente e a poente do traçado (fotografias seguintes).

Fotografia 5 - Arruamento (Rua de Santa Cruz) a poente do traçado entre os km 119+400 a 119+600

Fotografia 7 - Monte Novo de Santo António e fábrica
Fotografia 6 - Habitação a poente do km 120+000

Nutrimonte, a nascente do km 120+000 a 120+200

Com o restabelecimento da estrada dos Aliados através da PS119.1 é eliminado o acesso noroestesudeste existente no local e que atualmente proporciona uma ligação mais direta ao bairro da
Caeira. Esta ligação ficará contudo garantida pela PS 119.1, em articulação com uma via à direita
(toponímia Monte Esquilaneiro) até ao bairro da Caeira. O prolongamento da Estrada dos Aliados e
do outro arruamento até ao bairro da Caeira serão pavimentados.
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Fotografia 8 - Arruamento que permitirá o acesso ao bairro da Caeira – a pavimentar

A partir do km 119+390 o traçado passa a integrar, de acordo com a Planta de Ordenamento do
PDM, o solo rural, mais precisamente, Espaços Agrícolas e Florestais – Espaços de Pequena
Propriedade4. Esta situação mantem-se até ao atravessamento da EN254, ao km 121+345, apenas
intercalado em duas situações pontuais (119+600 a 119+680 e 119+995 a 120+090) de
atravessamento de Espaços de Edificação Dispersa em Solo Rural Periurbano, correspondente a
terrenos integrados no bairro de Cotovelos.
Com pequenos ajustes, nesta zona (119+380 a 120+400) o traçado desenvolve-se muito próximo
do traçado do EP, apenas divergindo de modo mais expressivo a partir do km 119+800, com o
intuito de otimizar o afastamento a habitações adjacentes de ambos os lados.
Neste troço, um modo de reduzir a afetação do edificado da envolvente passou também pela opção
de baixar a razante relativamente ao EP. Assim este troço ficou com desenvolvimento em
escavação (119+440 a 120+720), solução que permite minimizar o impacte ao nível do ruido (sem
necessidade de recorrer a barreiras acústicas) e paisagem e desta forma, minimizando a afetação
das habitações adjacentes ao traçado, no cumprimento da medida n.º 2 da DIA.
Ao km 120+087 irá ser implantada uma nova Passagem Superior (PS 120-1), não prevista na fase
de EP, que permitirá o acesso mais direto à fábrica de rações Nutrimonte (a nascente do traçado ao
km 120+000) bem como a habitações integradas nos bairros do Monte Novo de Santo António e
Quinta do Evaristo, aumentando a permeabilidade da infraestrutura relativamente ao traçado do EP
e por sua vez, minimizando os impactes na componente social. A PS 120.1 é desenvolvida
totalmente sobre o traçado da via atualmente existente.
Em estrito cumprimento da medida 11 da DIA, ao km 120+210

Medida 11. Proceder à alteração do
traçado da PS 120.1 de forma a que

está prevista a PS120-2 cujo restabelecimento se desenvolve

seja mantido totalmente sobre o atual

também sobre o atual traçado da via existente.

traçado da estrada existente EM1149.

4

Ver Desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0501.00 – Carta Síntese de Ordenamento – Tomo 17.4
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Aproximadamente ao km 120+300 foi identificada no
Medida 17. Efetuar a prospeção arqueológica
sistemática do corredor selecionado, numa faixa

EP, com base na bibliografia consultada, um sítio

mínima de 200 metros de largura do eixo

patrimonial de valor arqueológico, com a designação

projetado da linha férrea, e de todas as

Monte Rei, correspondente a um povoado romano

componentes

de

projeto,

como

acessos,

estaleiros, zonas de empréstimo e de depósito

(ocorrência n.º 13). Apesar da referência bibliográfica do
sítio, nas prospeções desenvolvidas na fase de Estudo

de terras.(…)

Prévio (prospeções seletivas), bem como as agora desenvolvidas no projeto de execução
(prospeções sistemáticas do corredor – medida n.º 17 da DIA).
Após este troço o corredor, e consequentemente, o desenvolvimento do traçado fica mais “livre” de
condicionantes sensíveis determinadas pela envolvente habitacional associada à proximidade da
cidade de Évora.
Entre o km 121+010 e o km 121+160, foi viabilizada a execução de uma zona neutra, em
conformidade com as exigências do Caderno de Encargos do projeto.
Ao km 121+345 é atravessada a EN254 que será restabelecida por uma Passagem Inferior (PI1211). Neste atravessamento e respetivo restabelecimento é referido na

Medida 8. Proceder à redução

medida 8 da DIA, a necessidade de otimizar a dimensão dos

da altura dos taludes de aterro

taludes de aterro. Esta medida foi atendida, ainda que de forma
5

associados ao projeto no local
de passagem (km 121+350)

ligeira, tendo em conta as necessidades mínimas de gabarit deste

sobre

tipo de infraestrutura, o que até obrigou à necessidade de prever o

consequente

rebaixamento localizado da rasante da atual EN254.

a

EN254,
aumento

com
da

extensão linear destas últimas.

Fotografia 9 - EN254 na zona de atravessamento em Passagem Inferior (PI121-1)

5

Distância física ou tolerância vertical de uma obra de arte ou túnel. Corresponde por exemplo à altura máxima dos veículos que
podem passar debaixo de uma passagem inferior.
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Medida 23. Minimizar a afetação de sobreiros e

Após o

atravessamento

da EN254 optou-se por

azinheiras (isolados ou povoamento), tanto no

desenvolver o traçado mais para sul relativamente ao

âmbito do projeto de execução da ferrovia

Estudo Prévio. Esta solução é mais favorável uma vez

como demais estruturas associadas como os

que permite minimizar a afetação do montado que ladeia

restabelecimentos viários, etc.

por norte o traçado, no cumprimento da medida 23 da
DIA, permitindo simultaneamente viabilizar a execução de uma passagem agrícola nova em relação
ao previsto no EP, ao km 121+586 (PA121-2).
Esta opção faz com que o traçado se desenvolva de forma

Medida 16. Evitar afetar os bens imóveis

mais expressiva na área identificada como ocorrência

identificados pelo EIA, nomeadamente as

patrimonial n.º 6 - Quinta de Sande (Medida 16 da DIA).

quintas

De qualquer forma, esta situação não se coaduna com um

ocorrências n.ºs 6, 8 e 9, bem como a

muradas

correspondentes

às

ocorrência n.º 7 (cruzeiro), que deverá ser

aumento no impacte sobre esta quinta, uma vez que a zona

conservado in situ. O Projeto de Execução

mais nobre da propriedade, onde está o edificado da

deve ainda procurar minimizar a afetação dos

quinta, está ainda afastado da zona de desenvolvimento do

respetivos enquadramentos paisagísticos.

traçado, não representando a alteração em causa repercussões sobre o património distintas da
solução do EP e possibilitando a preservação do montado.
Aproximadamente ao km 122+700 o traçado passa a desenvolver-se novamente sobre o traçado da
Linha de Évora existente, integrando o Domínio Público Ferroviário e vindo a partir deste ponto a
coincidir também com a diretriz do EP.
Nesta zona (ao km 122+700) como condicionante é identificado junto ao
talude direito um cruzeiro (ocorrência patrimonial n.º 7). Apesar do
solicitado na medida 16 da DIA, não é possível manter o cruzeiro no
mesmo local pois haverá necessidade de ocupar esta área com o talude
de escavação. Assim, em virtude da necessidade de ajuste da sua
localização é apresentada como medida de minimização para a fase de
obra verificar conjuntamente com a junta de freguesia qual o melhor local
para a transladação do cruzeiro.

Fotografia 10 - Cruzeiro localizado ao pk 122+700

Segue-se o atravessamento da EN18 que será restabelecida, através do Restabelecimento 122-1 e
por intermédio da passagem superior PS122-1, estando nesta zona o traçado da via-férrea de nível
com a via rodoviária atual.
Como condicionante nesta zona refere-se ainda o Cemitério de Évora (Cemitério Municipal do
Espinheiro), a 65 metros do km 122+900.
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Fotografia 11 - Cemitério de Évora visto da EN18

Com o traçado proposto é possível evitar a afetação da quinta murada identificada como
ocorrências n.º 8 - Quinta da Piedade. A Quinta da Piedade desenvolve-se junto à EN18, a
nascente. A zona de maior proximidade ao traçado ocorre ao km 122+750, estando os limites da
quinta a cerca de 35 metros. Entre o km 133+425 a 123+690, o traçado tem um desenvolvimento
paralelo ao limite da ocorrência n.º 9 (Quinta de Santo António), localizada a poente, a 15 metros do
eixo do traçado, resultando numa afetação limítrofe pelo caminho paralelo que permitirá manter o
acesso às várias quintas/propriedades.
No troço entre os dois atravessamentos da EN18 (km 122+829 a km 125+873) é imperativo garantir
as acessibilidades das quintas adjacentes.

Elem. Apresentar RECAPE 21. Projeto detalhado das vias e

Atualmente, estes acessos são feitos por

caminhos intercetados, dos restabelecimentos a efetuar e da

passagens de nível, ligando diretamente à

rede de caminhos paralelos a construir, de forma a minimizar

EN18, contudo em grande parte deste troço

e compensar o efeito de barreira introduzido pela nova linha
ferroviária e garantir a livre circulação de veículos, pessoas e

existe já um caminho paralelo à via-férrea

animais e o acesso a todas as propriedades e habitações.

(123+300 a 124+350). Desta forma, dando

Neste contexto, devem ser ponderadas as preocupações

resposta

expressas em sede de consulta pública.

ao

solicitado

nos

Elementos

a

Apresentar em RECAPE n.º 21 da DIA, é considerado um caminho paralelo (a poente do traçado)
de modo a garantir a acessibilidade de todas as propriedades.
Acresce ainda referir que entre o km 123+800 a 124+100 é proposta a construção de uma
passagem pedonal para acesso da população à paragem de autocarros existente na EN18 e
minimizar a afetação da permeabilidade da ferrovia neste troço.
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Fotografia 12 - Passagem de nível ao km 124+125 e atual caminho paralelo do lado poente da via-férrea

Ao km 124+400 refere-se a proximidade imediata do talude direito a uma habitação. Em virtude da
proximidade imediata, esta é uma condicionante que justificou a consideração do perfil transversal
tipo reduzido. Nesta zona será ainda considerada a adoção de barreiras acústicas, manta de subbalastro e travessas com palmilha, no sentido de minimizar a afetação desta e das demais
habitações da proximidade.

Fotografia 13 - Habitação cerca do km 124+400, no limite do domínio público ferroviário

Em todo este troço, em que o projeto se desenvolve sobre a atual linha de Évora, o traçado é
ladeado essencialmente por montado de azinho e olival em área classificada em PDM como
Espaços de Proteção Ambiental, nomeadamente Zonas de Especial Valor Patrimonial,
aproximadamente até ao km 125+000, e Zonas de Proteção das Bacias de Alimentação de
Albufeiras, até ao final do traçado. Em virtude do aproveitamento do espaço do domínio público
ferroviário da ferrovia existente, a afetação destas áreas ocorrerá de forma marginal, isto porque, a
partir do km 122+700, apenas muito pontualmente e com muito pequena expressão, a implantação
na nova plataforma ferroviária extravasa os limites do domínio publico ferroviário.
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Fotografia 14 - Passagem de nível ao km 124+680 e envolvente de montado

Note-se que, paralelamente à Linha de Évora, de acordo com o PDM de Évora, está previsto o
desenvolvimento de uma variante rodoviária à EN18, a poente da ferrovia, entre as duas passagens
de nível existentes na própria EN18 (aproximadamente do km 122+830 a 126+000) – Desenho FLE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0601.00

–

Carta

de

condicionantes

–

Tomo

17.4.

Independentemente do projeto em desenvolvimento, a viabilidade da variante à EN18 mantêm-se
caso seja essa a intenção.
Ao km 125+220 será implantado um site GSM-R (Global System for Mobile Communications –
Railway), do lado direito da via e ao qual se acederá através do caminho paralelo.
Ao km 125+873 é prevista uma nova Passagem Superior (PS 125-1), face ao cruzamento com a
EN18. Com o restabelecimento da EN18, será integrado também o acesso à Herdade do Paço e ao
caminho paralelo à ferrovia.
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Fotografia 15 - Passagem de nível da EN18, ao km 126+000

Na zona final do traçado situam-se duas das três obras de arte especiais deste troço. A ponte sobre
o rio Degebe (km 126+291 a km 126+388), com uma extensão prevista de 97 m e a ponte sobre a
Ribeira de Vale Figueiras (km 127+245 a 127+279), com uma extensão de apenas 34 m.

Fotografia 16 - Atual ponte ferroviária sobre o rio Degebe

O traçado termina ao km 127+823 no ponto de início da Nova Ligação Ferroviária entre Elvas /
Caia, subtroço Évora Norte / Freixo.
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4.4

4.4.1

Descrição do Projeto
Componentes do projeto

No presente capítulo pretende-se fazer uma descrição do traçado, assim como das diversas
componentes que constituem o projeto. Desta forma, em termos genéricos o projeto será
constituído por:


Linha Ferroviária - Linha de Évora, entre o PK 117+700 da atual Linha de Évora e o
PK 127+823, numa extensão total de cerca de 10,1 km (cerca de 5km desenvolvem-se sobre a
linha atual);



1 Zona Neutra: entre o pk 121+010 e o pk121+160, numa extensão de 150 m



3 Viadutos;



5 Passagens superiores;



3 Passagens inferiores (1 passagens inferiores da EN254 e 2 passagens agrícolas, sendo que
uma delas corresponde a um passagem hidráulica adaptada – PA/PH);



24 passagens hidráulicas (PH).

Nos capítulos seguintes apresenta-se uma descrição de cada componente do projeto.

4.4.2

Traçado em Planta

A definição da diretriz teve como base os pressupostos referidos anteriormente, o cumprimento de
requisitos e parâmetros geométricos e ainda a salvaguarda das medidas da DIA. Merecem
destaque os seguintes pressupostos:


Utilização de parâmetros geométricos e dinâmicos, (decorrentes de utilização de raios em planta
e escalas), compatíveis com uma velocidade de 80 – 120 km/h para comboios de passageiros e
de mercadorias;



Localização da diretriz dentro do corredor definido pela DIA;



Minimização das interferências com infraestruturas existentes, designadamente edificações e
instalações/propriedades agrícolas, canais de rega, etc;



Salvaguarda das indicações expressas nas Declarações de Impacte Ambiental do Estudo Prévio;



Otimização da movimentação de terras;



Minimização das extensões e altura das obras de arte;



Minimização das interferências com as principais infraestruturas de serviços afetados.
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4.4.3

Traçado em Perfil Longitudinal

A rasante estudada para a nova linha foi objeto de otimização em resultado da interação entre as
diversas especialidades e as reuniões de coordenação com a IP e os diversos contratos associados
ao

empreendimento,

das

condicionantes

existentes

e

dos

levantamentos

topográficos

desenvolvidos. Foram considerados os seguintes pressupostos principais:


Inclinação máxima de traineis: 12,5 ‰ (excecional: 15‰);



Inclinação máxima em zonas Neutras de 6‰;



Minimização da extensão das obras de arte;



Assegurar a inexistência de sobreposições de curvas verticais com curvas de transição em planta;



Minimização das alturas dos taludes de aterro e de escavação;



Minimização das interferências com as condicionantes ambientais.

4.5

Via Férrea

A Via Férrea é o conjunto de elementos que serve de suporte e encaminhamento dos comboios e é
constituída por duas partes fundamentais: Infraestrutura e Superestrutura, tal como se pode
observar na figura seguinte.
Assim, a Superestrutura é formada pelo balastro e armamento de via (carril, travessas e material
de fixação e ligação) e a Infraestrutura é formada pelas camadas localizadas sob balastro
(plataforma), aterros e taludes de escavação, sistemas de drenagem e onde se incluem as obras de
arte destinadas a suportar a via.
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Figura 7 - Identificação da Infraestrutura e da Superestrutura

Nos capítulos seguintes apresenta-se uma descrição detalhada das características destes
elementos que constituem o presente projeto.

Superestrutura de Via

4.5.1

Descrevem-se de seguida as características técnicas dos materiais de via, que constituem a
superestrutura ferroviária.

4.5.1.1

Carril

Considerou-se a aplicação de carril do tipo 60 E1 nas vias gerais e de desvios, em barras longas de
108 m, obtidas diretamente da laminação, sem soldadura. Uma vez em via, unem-se as barras
longas, através de soldadura elétrica.
As principais funções do carril são as seguintes:


Absorver, resistir e transmitir às travessas os esforços recebidos do material motor e móvel, assim
como os de origem térmica. Estes esforços podem ser verticais, transversais e longitudinais;
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Guiar o material circulante com a máxima continuidade tanto em planta como em perfil;



Servir de elemento condutor para o retorno da corrente elétrica;



Servir de condutor para as correntes de sinalização dos circuitos de via.

Figura 8 - Carril tipo Vignole 60E1

4.5.1.2

Travessas com fixações

De uma forma geral, deverão ser utilizadas travessas de betão monobloco polivalentes em betão
(bitola 1668 e bitola 1435 mm), equipadas com as correspondentes fixações para carril 60 E1,
montadas em bitola 1668.

Figura 9 - Travessas de betão monobloco polivalentes

A resistência mínima ao deslocamento longitudinal do carril no sistema de fixação deve estar
conforme a norma EN 13481-2-2002; A resistência exigida às cargas cíclicas deve corresponder,
pelo menos, à exigida para as vias principais nos termos da norma EN 13481-2-2002. A rigidez
dinâmica da palmilha não deve exceder 600 MN/m para fixações de travessa em betão. A
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resistência elétrica mínima exigida é de 5 KΩ, medida de acordo com a norma EN 13146-5. O
gestor da infraestrutura poderá determinar uma resistência mais elevada quando os sistemas de
controlo, comando e sinalização específicos o exigirem.
Propõe-se para fixação dos carris às travessas, as fixações elásticas do tipo Vossloh W14:

Figura 10 - Fixações tipo VOSSLOH W14

A pré-montagem da fixação sobre a travessa deverá realizar-se em fábrica.
Deverão utilizar-se fixações tipo Vossloh SKLU-12 do tipo permissivo nas proximidades dos
aparelhos de dilatação.
As funções principais a desempenhar pelas travessas são:


Servir de suporte aos carris, assegurando a sua separação e inclinação;



Distribuir sobre o balastro as cargas verticais e horizontais transmitidas pelos carris;



Alcançar e manter a estabilidade da via, nos planos horizontal e vertical, face às ações estáticas
do peso próprio e às ações dinâmicas devidas à passagem dos comboios, bem como as
decorrentes das variações de temperatura;



Manter, se possível por si mesmo, o isolamento elétrico entre os dois condutores do carril quando
a linha disponha de circuitos de sinalização;



Oferecer características isolantes para que as correntes parasitas, procedentes da eletrificação,
não perturbem as instalações localizadas na vizinhança da via.
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Na figura seguinte apresenta-se a travessa adotada no presente projeto.

Figura 11 - Travessa de betão monobloco polivalente (bitola 1668 ou bitola 1435 mm)

4.5.1.3

Balastro

O balastro terá uma espessura mínima de 0.30 m sob a travessa, medido na prumada do carril da
fila baixa. A banqueta de balastro terá uma pendente 3/2 e a largura do ombro lateral será de 1
metro. As características principais do balastro cumprirão a normativa vigente quanto a elementos
aciculares, resistência ao desgaste, dimensão de elementos granulares e características
geométricas.
A espessura do balastro deverá garantir de maneira conjunta e Integrada as seguintes funções
primordiais:


Amortecer as ações exercidas pelos veículos sobre a via ao transmiti-las à plataforma;



Repartir uniformemente estas ações sobre a plataforma;



Impedir o deslocamento da via, estabilizando-a na direção vertical, longitudinal e transversal;



Facilitar a drenagem das águas;



Proteger os solos da plataforma contra a ação do gelo;



Estabelecer um isolamento elétrico entre os carris;
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Permitir a recuperação da geometria da via, através de operações de alinhamento e nivelamento;



Otimizar condições de rodagem e de conforto adequadas, sem perder de vista os fatores de
manutenção e de conservação da via.

A norma a ter em conta deverá ser a RF.IT.VIA.015.
A medição do volume de brita necessário para a execução do balastro das vias novas a construir foi
feita a partir da consideração das áreas de balastro definidas nos perfis transversais do projeto.
Contudo, foi ainda considerado um reforço da banqueta de balastro nos troços inscritos em curvas
de raio inferior a 1000 m, de acordo com o especificado na norma IT.GER.004, tal como
representado no perfil transversal da Via Única.

Infraestrutura da via

4.5.2

4.5.2.1

Obras de Arte Especiais

De forma a assegurar a transposição das principais linhas de água foi prevista a implantação de
obras de arte especiais (OAE) – pontes (Volume 6 do Projeto de Execução).
A definição das caraterísticas das obras de arte teve em consideração os seguintes requisitos
fundamentais:


Recomendações da DIA;



Verificar se estão a ser cumpridos os condicionamentos rodoviários nas situações em que o
viaduto também possui essa função;



Analisar outros condicionamentos de natureza hidráulica, construtiva, serviços afetados, etc. que
possam implicar um forte condicionamento nos viadutos que possa aconselhar a correção do
traçado.

Conforme na fase de Estudo Prévio, o projeto em estudo contempla a existência de 3 obras de
artes especiais (no Anexo 3.3 – Tomo 17.3 apresentam-se as plantas e perfis dos viadutos), a
saber:


Ponte sobre o Rio Xarrama: 195,4 m;



Ponte sobre o Rio Degebe: 97,0 m;



Ponte sobre a Ribeira de Vale Figueiras: 34,0 m.
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Figura 12 - Perfis Transversais Tipo

Com esta dimensão de vãos, consideram-se adequadas soluções estruturais do tabuleiro em laje
nervurada pré-esforçada.
Nas Pontes sobre o Rio Xarrama e sobre o Rio Degebe o tabuleiro será seccionado em troços
monolíticos de 97m.
A Ponte sobre a Ribeira Vale Figueiras terá uma extensão de 34 m e o tabuleiro será monolítico nos
pilares.
No quadro seguinte apresenta-se um resumo das principais caraterísticas de cada obra de arte
especial, nomeadamente: os quilómetros de início e fim, a extensão, a altura máxima e as alturas
consideradas nos encontros, a estimativa dos vãos a praticar, a secção tipo prevista para o
tabuleiro, o esquema estrutural. Em termos de balanço global, a extensão total dos viadutos para o
traçado em estudo é de 326,4 m.
No anexo ferroviário - Anexo 3 do Tomo 17.3 – Anexos técnicos, apresentam-se as plantas e
corte longitudinal a considerar para as obras de arte especiais (Anexo 3.3 – Obras de Arte
Especiais).
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Quadro 5 - Principais características das pontes
Caracterização Geométrica
Designação

Caracterização Estrutural

km.
Inicial

km. Final

Extensão
(m)

Altura
Máxima (m)

Vãos

Secção
tipo

Esquema Estrutural

Ponte sobre o
rio Xarrama

118+368

118+563

195,4

7,5

(23,5+25+25+23,5)
+1,4+(23,5+25+25+
23,5)

Laje
nervurada
h=1,70m

Seccionado em 2
troços de 97 m, fixo
nos pilares

Ponte sobre o
rio Degebe

126+291

126+388

97,0

3,7

23,5+25+25+23,5

Laje
nervurada
h=1,70m

1 troço de 97 m, fixo
nos pilares

Ponte sobre a
ribeira de Vale
Figueira

127+245

127+279

34,0

2,8

10+14+10

Laje
nervurada
h=0,90m

1 troço de 34 m, fixo
nos pilares

Para além dos elementos síntese, apresentados no quadro anterior, referem-se ainda as seguintes
notas para cada uma das Obras de Arte Especiais.


Ponte do rio Xarrama

A ponte desenvolve-se entre os km 118+368 e 118+563 do traçado, possuindo uma extensão total
de 195.4 m e uma altura máxima de 7.5m no leito primário até à base do tabuleiro da ponte.
No local da obra, o traçado apresenta uma diretriz reta e em perfil longitudinal a rasante apresenta
inclinação -1.1%.
O principal condicionamento neste local é o atravessamento do rio Xarrama e o respetivo leito de
cheia. O alinhamento do rio forma um ângulo de viés médio de aproximadamente 90grad com a viaférrea.
A ponte existente do Ramal de Reguengos, sobre o rio Xarrama, tem um único vão com cerca de
20m de extensão, correspondendo a um ligeiro estrangulamento do leito do rio. Nos estudos
anteriores já se concluiu que a ponte atual não possui secção de vazão adequada, pelo que se
prevê a sua demolição.
O tabuleiro é em betão pré-esforçado, monolítico. Na secção de tabuleiro da ponte a desenvolver
sobre o rio Xarrama adotou-se uma solução em laje nervurada de altura constante de 1,70m, sendo
a largura da base inferior de 3,40 m alargando para cima 0,30 m de cada lado. A largura total do
tabuleiro é de 7.9m, sendo este composto por duas consolas laterais. As consolas têm 1.95m de
vão livre e espessura variável entre 0.20 e 0.35m, e acolhem o guarda-balastro, caleira de cabos,
passeio, poste de catenária, bordadura e guarda-corpos.
Os pilares propostos apresentam uma secção maciça, com uma geometria exterior em forma de
secção retangular modificada de configuração hidrodinâmica. Possuem dimensões envolventes
exteriores de 3.0x1.2m². Os pilares são em geral monolíticos com o tabuleiro, com exceção do pilar
de transição P4, que é ligado a ambos os troços do tabuleiro através de aparelhos de apoio com
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guiamento longitudinal. Neste pilar, a secção alarga em ambas as direções, de forma a acomodar
os aparelhos de apoio numa base 3.8×2.80 m². Todos os pilares são fundados diretamente através
de sapatas.
Os encontros E1 e E2 são aparentes, com comprimentos de 11.0m e 5.0m e alturas de
aproximadamente 10.0m e 8.0m, respetivamente. São constituídos por estribos que recebem os
esforços do tabuleiro, transmitidos pelos aparelhos de apoio unidirecionais, fixos na direção
transversal. Os estribos ligam à sapata de fundação através de dois muros de avenida, duas
paredes perpendiculares aos muros de avenida, alinhados com a frente e o tardoz do estribo, e um
contraforte interior. Os estribos dos encontros são ainda providos de tímpanos, ligados às suas
extremidades, e de um batente posterior, que além de fixar a junta de dilatação, constituída por
chapas de aço, funciona como separação entre as terras no tardoz da mesa e a obra. As fundações
de ambos os encontros são diretas, através de sapatas.


Ponte do rio Degebe

A ponte desenvolve-se entre os km 126+291 e 126+388 do traçado, possuindo uma extensão total
de 97.0 m e uma altura máxima de 3.7m no leito primário até à base do tabuleiro da ponte.
No local da obra, o traçado apresenta uma diretriz reta e em perfil longitudinal a rasante apresenta
inclinação -0.3%.
O principal condicionamento neste local é o atravessamento do rio Degebe e o respetivo leito de
cheia. O alinhamento do rio forma um ângulo de viés médio de aproximadamente 90grad com a viaférrea.
A ponte existente no local é formada por dois vãos de 16.4m, separados por um pilar central com
2.0m de largura, garantindo vão livres da aproximadamente 15m. A altura livre entre o fundo do rio
Degebe e a face inferior do tabuleiro atual é de aproximadamente 3.40m. Em condições normais de
escoamento o rio é transposto apenas pelo vão norte da ponte, estando o pilar central posicionado
numa das margens. Nos estudos anteriores já se concluiu que a ponte atual não possui secção de
vazão adequada, pelo que tem de ser substituída.
O tabuleiro é em betão pré-esforçado, monolítico. Na secção de tabuleiro adotou-se uma solução
em laje nervurada de altura constante de 1,70m, sendo a largura da base inferior de 3,40 m
alargando para cima 0,30 m de cada lado. A largura total do tabuleiro é de 7.9m, sendo este
composto por duas consolas laterais. As consolas têm 1.95m de vão livre e espessura variável
entre 0.20 e 0.35m, e acolhem o guarda-balastro, caleira de cabos, passeio, poste de catenária,
bordadura e guarda-corpos.
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Os pilares apresentam uma secção composta por um retângulo de 2.20mx0.80m e dois
semicírculos com 0.40m de raio, sendo monolíticos com o tabuleiro. Todos os pilares são fundados
diretamente através de sapatas.
Os encontros E1 e E2 são aparentes, com comprimentos de 4.5m e 6.0m e altura de
aproximadamente 6.0m. São constituídos por estribos que recebem os esforços do tabuleiro,
transmitidos pelos aparelhos de apoio unidirecionais, fixos na direção transversal. Os estribos ligam
à sapata de fundação através de dois muros de avenida, duas paredes perpendiculares aos muros
de avenida, alinhados com a frente e o tardoz do estribo, e um contraforte interior. Os estribos dos
encontros são ainda providos de tímpanos, ligados às suas extremidades, e de um batente
posterior, que além de fixar a junta de dilatação, constituída por chapas de aço, funciona como
separação entre as terras no tardoz da mesa e a obra. As fundações de ambos os encontros são
diretas, através de sapatas.


Ponte da ribeira de Vale Figueira

A ponte desenvolve-se entre os km 127+245 e 127+279 do traçado, possuindo uma extensão total
de 34 m e uma altura máxima de 2.8m no leito primário até à base do tabuleiro da ponte.
No local da obra, o traçado apresenta uma diretriz reta e em perfil longitudinal a rasante horizontal.
O principal condicionamento neste local é o atravessamento do rio Degebe e o respetivo leito de
cheia. O alinhamento do rio forma um ângulo de viés médio de aproximadamente 90grad com a viaférrea.
O principal condicionamento neste local é o atravessamento da ribeira e o respetivo leito de cheia.
A ribeira apresenta um alinhamento fortemente enviesado face ao traçado ferroviário.
A ponte existente no local é formada por dois vãos de 4.0m, separados por um pilar central com
2.0m de largura. Aquando da execução da ponte existente, há mais de 150 anos, o leito primário da
ribeira foi corrigido para atravessar ortogonalmente a linha férrea.
De acordo com o Estudo Hidrológico, o caudal de cheia centenária desta ponte é de 39.8 m 3/s.
Deste modo, sendo o caudal inferior a 40m3/s, trata-se de uma pequena linha de água que pode ser
transposta com uma simples passagem hidráulica. Ainda assim, mantêm-se uma solução com uma
extensão semelhante à que estava previsto no Estudo Prévio de modo a não contrariar o referido na
DIA.
O tabuleiro é em betão pré-esforçado, monolítico. Na secção de tabuleiro adotou-se uma solução
em laje maciça de altura constante de 0.90m, sendo a largura da base inferior de 3,40 m, e
alargando para cima 0,30 m de cada lado. A largura total do tabuleiro é de 7.9m, sendo este
composto por duas consolas laterais. As consolas têm 1.95m de vão livre e espessura variável
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entre 0.20 e 0.35m, e acolhem o guarda-balastro, caleira de cabos, passeio, bordadura e guardacorpos.
Os pilares apresentam uma secção composta por um retângulo de 2.20mx0.80m e dois
semicírculos com 0.40m de raio, sendo monolíticos com o tabuleiro. Todos os pilares são fundados
diretamente através de sapatas. Prevê-se a substituição de solos por betão ciclópico sob o pilar P2,
de modo a garantir que a fundação ocorre no estrato resistente.
Os encontros E1 e E2 são aparentes, com um comprimento de 4.5m e altura de aproximadamente
5.0m. São constituídos por estribos que recebem os esforços do tabuleiro, transmitidos pelos
aparelhos de apoio unidirecionais, fixos na direção transversal. Os estribos ligam à sapata de
fundação através de dois muros de avenida, duas paredes perpendiculares aos muros de avenida,
alinhados com a frente e o tardoz do estribo, e um contraforte interior. Os estribos dos encontros
são ainda providos de tímpanos, ligados às suas extremidades, e de um batente posterior, que além
de fixar a junta de dilatação, constituída por chapas de aço, funciona como separação entre as
terras no tardoz da mesa e a obra. As fundações de ambos os encontros são diretas, através de
sapatas. Prevê-se a substituição de solos por betão ciclópico sob o encontro E1, de modo a garantir
que a fundação ocorre no estrato resistente.

4.5.2.2

4.5.2.2.1

Drenagem
Enquadramento

O estudo de drenagem tem como objetivo definir um sistema de drenagem eficaz, que garanta a
proteção da obra dos efeitos nocivos da água, melhorando as condições de drenagem longitudinal e
profunda da plataforma e da drenagem transversal (passagens hidráulicas). Pretende-se ainda que
durante a ocorrência da cheia de dimensionamento não ocorram prejuízos graves nem nas
infraestruturas projetadas nem nas áreas envolventes.

4.5.2.2.2 Drenagem Transversal
Os órgãos do sistema de drenagem que constituem a drenagem transversal (PH) estão
dimensionados para uma cheia centenária, pelo que, durante a maior parte da vida útil do sistema
de drenagem, os caudais afluentes serão muito inferiores aos de dimensionamento, tratando-se
muitas vezes de caudais nulos. Este facto assume particular relevância no caso de órgãos
hidráulicos implantados com inclinações reduzidas, onde se favorece fenómenos de assoreamento
que podem originar graves consequências à segurança da obra, em particular no caso de se tratar
de órgãos principais do sistema. Os objetivos de segurança, economia e funcionalidade da obra,
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combinados com o acima descrito, orientaram os critérios gerais de conceção e dimensionamento
da rede de drenagem. Dos critérios gerais adotados, salienta-se:


O sistema de drenagem conduz sempre que possível superficialmente a água intercetada;



Por segurança, face a fenómenos de entupimento ou obstrução, os órgãos de drenagem que
servem zonas mais delicadas (zonas que causem perigo em caso de deficiente drenagem)
encontram-se, por vezes, sobredimensionados;



Atendendo aos problemas associados ao assoreamento, limitou-se a implantação de órgãos de
drenagem com inclinações inferiores a 0.25% para órgãos em betão e de 0.30% para órgãos em
terreno natural, uma vez que inclinações muito reduzidas favorecem o aparecimento deste
fenómeno, diminuindo a capacidade de autolimpeza dos órgãos de drenagem;



Nas passagens hidráulicas, com o objetivo de evitar a ocorrência de eventuais fenómenos de
erosão, foram previstos tapetes de enrocamento à saída, com pedra de diâmetro adequado à
velocidade;



Em alguns casos, devido ao andamento desfavorável do terreno natural, foi necessário prolongar
as PH além dos limites da intervenção na via-férrea. Esta situação é corrente nas situações de PH
em perfil de terraplenagem em escavação ou misto;



Noutros casos, as linhas de água estão em perfil de terraplenagem em escavação, não tendo sido
possível o seu prolongamento além dos limites da intervenção na via-férrea. Nestas situações, foi
previsto o encaminhamento longitudinal dos caudais através de canal em betão armado;



Por forma a garantir a continuidade do escoamento em determinado órgão de drenagem, foram
previstas em algumas situações o prolongamento da solução, mesmo considerando que tal
solução não seria a usualmente considerada. São disto exemplo as valas pé de talude e as
valetas de plataforma, forçando a solução necessária;



Sempre que determinado órgão hidráulico descarrega caudais em local onde se possa verificar a
erosão do terreno pela ação das águas, este local de descarga será protegido colocando-se um
órgão dissipador de energia (dissipador de enrocamento) no final do elemento descarregador.

As passagens hidráulicas (ver Anexo 3.1 – Planta perfil do Tomo 17.3) permitem, nos locais
adequados, a passagem dos caudais gerados pelas bacias hidrográficas intercetadas pela obra.
No presente estudo foram previstas as seguintes secções:


PH circulares constituídas por manilhas pré-fabricadas de betão armado com diâmetro interior de
1.00 m, 1.20 m ou 1.50 m;



PH retangulares com secção interior de 1.00 x 1.00 m2, 1.20 x 1.20 m2, 1.50 x 1.00 m2, 1.50 x
1.50 m2, 2.00 x 1.50 m2;
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PA / PH com secção interior de 3.00 x 3.00 m2.

Nas situações onde o traçado interceta uma linha de água em perfil de escavação, onde não for
possível o seu prolongamento além dos limites da intervenção na via-férrea, foi previsto o
encaminhamento longitudinal dos caudais através de canal trapezoidal em betão armado. Estes
casos estão identificadas como DLP e estão previstos encaminhamentos pela plataforma, banqueta
de escavação e pelo terreno natural.


Dimensionamento hidráulico das passagens hidráulicas

A metodologia adotada no dimensionamento hidráulico das PH considerou como pressuposto que o
controle do escoamento se poderia fazer por montante ou por jusante, adotando-se a situação mais
desfavorável.
No dimensionamento efetuado e expresso no referido quadro, foram considerados aquedutos
circulares com um diâmetro mínimo de 1.00 m, solução que facilita o acesso para limpeza e
manutenção.
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Quadro 6 - Verificação do funcionamento hidráulico das passagens hidráulicas para o caudal de cálculo – Plena via
PH

km

Secção
(m)

D
(m)

N.º Mod

117-1
117-2
118-1
118-2
119-1
119-2

117+786.746
117+997.762
118+432.247
118+947.221
119+167.374
119+233.107
119+288.936
119+326.579
120+000
120+531.130
120+627.960
120+719.428
120+783.619
120+906.121
121+276.281
121+350.270
121+546.055
121+610.396
121+836.560
122+213.200
122+362.998
123+050.569
123+801.823
124+234.751
124+457.085
124+879.153
125+252.325
125+450.649
126+350.000
127+090.747
127+264.511

1.50
1.00
OA
1.00
1.00 x 1.00
1.00 x 1.00
2.00 x 1.50
DLP
DLP
DLP
DLP
1.20 x 1.20
1.00 x 1.00
1.20
1.20
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00 x 3.00
1.20
1.00 x 1.00
1.00 x 1.00
1.00 x 1.00
1.50 x 1.00
1.50 x 1.00
2.00 x 1.50
1.50 x 1.50
OA
1.50 x 1.50
OA

1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.50
1.20
1.00
1.20
1.20
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
1.20
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.50
1.50
1.50
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

119-3
DLP 120-1
DLP 120-2
DLP 120-3
120-4
120-5
120-6
121-1
R 121-1
121-2
121-3
121-4
122-1
122-2
123-1
123-2
124-1
124-2
124-3
125-1
125-2
126-1
127-1
127-2
*

Q

Controlo à Entrada

Controlo à Saída

3

(m /s)

Hm
(m)

Hm/D
(-)

Ke
(-)

H
(m)

hc
(m)

Tw
(m)

L
(m)

i
(m/m)

Hm
(m)

Hm/D
(-)

3.70
1.68
1.80
0.17
0.36
7.79
3.90
1.11
1.32
2.03
2.42
0.10
2.43
2.84
1.51
0.36
1.76
0.81
1.43
2.82
0.90
0.99
2.31
1.16
1.50
8.13
6.36
4.23
-

1.46
1.12
1.17
0.21
0.36
1.75
1.13
0.16
1.27
1.41
1.04
0.46
1.16
0.72
0.43
1.40
0.66
0.70
1.23
0.60
0.71
1.80
1.85
1.41
-

0.97
1.12
1.17
0.21
0.36
1.17
0.94
0.16
1.06
1.17
1.04
0.46
1.16
0.72
0.14
1.17
0.66
0.70
1.23
0.60
0.71
1.20
1.23
0.94
-

0.20
0.20
0.20
0.50
0.20
0.50
0.50
0.50
0.20
0.20
0.50
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.50
0.20
0.20
0.50
0.50
0.20
-

0.33
0.37
0.42
0.00
0.01
0.59
0.37
0.00
0.39
0.56
0.50
0.02
0.49
0.10
0.00
0.50
0.06
0.08
0.56
0.05
0.07
0.61
0.67
0.25
-

0.99
0.74
0.77
0.14
0.24
1.16
0.74
0.10
0.85
0.92
0.70
0.34
0.76
0.51
0.29
0.91
0.44
0.46
0.82
0.39
0.47
1.19
1.22
0.93
-

1.24
0.87
0.88
0.57
0.62
1.33
0.97
0.55
1.02
1.06
0.85
0.67
0.88
0.76
1.64
1.06
0.72
0.73
0.91
0.70
0.73
1.35
1.36
1.22
-

21.68
18.69
17.23
15.54
13.40
22.71
64.74
18.54
28.04
32.02
54.44
29.65
32.95
30.23
17.00
22.93
14.06
15.60
26.99
20.68
14.03
11.46
11.46
14.77
-

0.005
0.005
0.007
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.006
0.005
0.005
0.013
0.011
0.012
0.015
0.007
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
-

1.46
1.15
1.17
0.50
0.56
1.81
1.02
0.46
1.25
1.45
1.07
0.30
1.00
0.49
1.40
1.40
0.71
0.73
1.33
0.64
0.74
1.89
1.97
1.39
-

0.98
1.15
1.17
0.50
0.56
1.21
0.85
0.46
1.04
1.21
1.07
0.30
1.00
0.49
0.47
1.16
0.71
0.73
1.33
0.64
0.74
1.26
1.32
0.93
-

Secção de
Controlo

Velocidade
à Saída
(m/s)

Cota
Entrada PH
(m)

Cota Carril
Fila Baixa
(m)

S
S
S
S
S
S
E
S
E
S
S
E
E
E
S
E
S
S
S
S
S
S
S
E
-

2.10
2.14
2.30
0.17
0.36
2.60
2.64
0.10
2.97
2.51
1.92
2.44
3.45
2.95
0.16
3.24
0.90
0.99
2.31
0.78
1.00
2.71
2.83
3.03
-

250.71
249.11
244.80
247.56
247.99
247.32
262.49
264.26
263.65
262.15
262.67
262.42
260.87
258.97
256.42
255.04
257.18
254.92
249.93
248.64
244.07
241.35
241.18
239.99
-

254.36
252.59
248.18
250.06
250.61
251.13
265.88
266.74
268.42
269.54
268.83
268.10
265.63
261.51
259.82
259.96
257.64
253.28
251.29
246.80
243.99
243.82
243.45
-

Folga D *
(m)

2.19
2.33
2.21
2.00
2.06
2.00
2.27
2.02
3.50
5.94
5.94
6.07
5.94
3.69
3.38
2.07
2.00
2.01
2.01
1.99
0.75
0.67
2.05
-

A folga mínima de 2.00 m não é cumprida nos casos onde existem PH existentes a jusante que condicionam a implantação da PH na plataforma
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4.5.2.2.3 Drenagem Longitudinal
A natureza litológica e as características hidrogeológicas das formações ocorrentes levam a admitir
a possibilidade de aparecimento de água, especialmente na época das chuvas, em alguns locais ao
longo do traçado em particular em algumas escavações.
A análise dos dados disponíveis, incluindo o reconhecimento de superfície, permitiram estabelecer
um cenário provável, com base no qual se julga necessário considerar uma série de medidas que
possam eliminar ou minimizar as consequências resultantes da atuação das águas subterrâneas e
superficiais nos taludes de escavação, preconizando-se como metodologia geral o seguinte:


Construção de valetas de crista e valetas de drenagem nas banquetas que terão como função
proteger os taludes dos fenómenos de ravinamento, frequentes nas formações mais erodíveis por
ação das águas superficiais (solos residuais e materiais rochosos decompostos a muito
alterados);



Valetas de plataforma associadas a drenos longitudinais, cuja profundidade varia em função das
condições hidráulicas e geotécnicas do maciço onde irão ser colocados os drenos. Estes órgãos
têm como função facilitar a drenagem na plataforma da via, evitando a eventual ação de
subpressões;



Órgãos de drenagem especiais do tipo “máscara drenante” e “esporão drenante” em zonas onde
se tenha detetado a ocorrência de pontos de água nos taludes de escavação e/ou onde exista
uma probabilidade significativa de ocorrência de fenómenos de instabilização dos taludes, quer
por ravinamento, quer por erosão interna (Erro! A origem da referência não foi encontrada.);



Valas drenantes transversais (secção de 0,5 m², no mínimo) ao eixo do traçado nas zonas de
transição aterro-escavação em que os níveis freáticos se encontrem próximos da superfície do
terreno, permitindo deste modo retirar as águas das zonas próximas da plataforma da via-férrea.
Este aspeto reveste-se de particular importância nas escavações em formações sedimentares
mais erodíveis.

As formações intrusivas e metamórficas revelaram-se hidrologicamente pouco produtivas. Com
base nas sondagens mecânicas realizadas, o nível freático foi detetado essencialmente nas
sondagens que estão associadas a zonas de linhas de água. No entanto, adotando uma postura
conservadora, considerou-se em algumas escavações a possibilidade de exsurgência de água pelo
que se preconiza o emprego pontual de máscaras e esporões drenantes.
Assim, de acordo com o exposto, considerou-se a construção pontualmente de esporões e
máscaras drenantes que permitam a saída e facilitem o caminho das águas subterrâneas, evitando
a potencial instabilização dos taludes causada pelo eventual arrasto de finos ou sobrepressões.
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Figura 13 - Exemplo tipo de um esporão drenante e de uma máscara drenante

Todos estes dispositivos de drenagem deverão conduzir a água para pontos de drenagem natural
do maciço, de forma a impedir quaisquer situações de deficiente escoamento com naturais
prejuízos para a obra.
Com o objetivo de evitar a contaminação dos dispositivos de drenagem (drenos) com materiais finos
e prevenir fenómenos de erosão interna, preconiza-se, face às características dos solos ocorrentes
no traçado, a construção de zonas filtrantes com solos de granulometria selecionada ou a utilização
de manta de geotêxtil com porometria adequada ao tipo de aplicação em causa (filtrante).

4.5.2.3

Terraplenagens

O estudo de terraplenagens foi realizado com o objetivo de fornecer elementos que permitam
racionalizar a utilização dos materiais disponíveis, tendo em consideração as condições orográficas
da região e características geológicas e geotécnicas dos terrenos interessados.
O estudo geométrico da via-férrea integrado neste Projeto de Execução foi realizado com base na
topografia obtida por perfis transversais de campo levantados por métodos clássicos com uma
equidistância de 25 m.
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O traçado foi fixado, em planta e perfil longitudinal, tendo em atenção, para além da garantia de
boas características geométricas e de boa coordenação planta-perfil, a preocupação em minimizar
a área ocupada pela via e os movimentos de terras, reduzindo assim o impacte ambiental.
As características de desmonte dos materiais geológicos interessados ao longo do traçado estão
intimamente relacionadas com a natureza das formações e com os estados de alteração e de
fracturação dos maciços. Em síntese, 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, maioritariamente, com explosivos nas escavações de maior altura
(h>8-12m). Com base nos valores apresentados, quantificaram-se os volumes de desmonte a
efetuar com meios mecânicos e com explosivos apresentados no quadro seguinte.
Quadro 7 - Estimativa de volumes de desmonte com meios mecânicos e explosivos (valores arredondados)
Meios mecânicos

Traçado

(1)

(1)

Total

(m )

(m3)

183 166

88 380

271 546

(67%)

(33%)

(100%)

(ligeiros e ripper

Variante de Évora

Explosivos
3

(m )

3

Considerando o recurso a ripper D8L (Caterpillar) ou equivalente

De referir que os volumes apresentados correspondem apenas a uma estimativa realizada com
base na informação geológico-geotécnica disponível, a qual deverá ser aferida em fase de obra.
No quadro seguinte resumem-se os critérios adotados para aplicação dos materiais obtidos na linha
nas diferentes partes do aterro (PIA – Parte Inferior do Aterro, CA – Corpo do Aterro, PSA – Parte
Superior do Aterro e Coroamento) tendo em conta as especificações técnicas correntes para
plataforma e aterros. Neste quadro apresenta-se ainda, face ao tipo de material recomendado para
cada parte específica do aterro, a sua disponibilidade na linha, e em consequência, a sua mais
provável proveniência.
Quadro 8 - Aplicação dos materiais provenientes da linha em aterro
Partes do aterro

Recomendado

Disponível na linha (2)

Proveniência

Coroamento (3)

QS3 (ou ABGE)

QS1; QS2

Empréstimo

PSA (1) (4)

SM, SP, SW, GC, GM,
GP, GW

GW-GM, SM, SP-SM e SWSM

Escavações da Linha

CA (1) (4)

SM, SP, SW, GC, GM,
GP, GW, SC

GW-GM, SC, SC-SM, SM,
SP-SM e SW-SM

Escavações da Linha

PIA (1) (4)

SM, SP, SW, GC, GM,
GP, GW

GW-GM, SW-SM e material
rochoso

Escavações da Linha com recurso a
desmonte a explosivo

(1)
(2)
(3)

PSA – Parte superior do aterro; CA – Corpo do aterro; PIA – Parte inferior do aterro.
De acordo com os elementos apresentados no Volume 2 – Geológia e Geotécnia
Classificação de solos UIC-719R; (4) Classificação de solos ASTM.
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No quadro seguinte indica-se uma estimativa de volumes de materiais provenientes da linha
diferenciando-se os reutilizáveis para a construção dos aterros e os materiais a rejeitar por falta de
características de acordo com os critérios definidos no quadro anterior. Os valores apresentados
correspondem a uma estimativa, pelo que poderá e deverá ser melhorada na fase de obra através
dos estudos complementares a realizar.
Quadro 9 - Estimativa de volumes globais de materiais provenientes da linha, reutilizáveis na construção de aterros
e a rejeitar por falta de características
Volume de solos provenientes das escavações da linha
Traçado

Variante de Évora Volume total

Volume total
de materiais
terrosos

A reutilizar – QS1 e QS2
(GW-GM, SC, SC-SM,
SM, SP-SM e SW-SM)

(m3)

(m3)

183 166

156 011

A rejeitar –
QS0 e QS1
(ML, CL) (m3)
27 155

Volume de rocha
proveniente da
linha
(a reutilizar) (m3)

Volume total de
solos e rocha
proveniente da
linha a
reutilizar (m3)

88 380

244 392

Nota: (1) – incluindo restabelecimentos.

As formações rochosas de natureza metamórfica e intrusiva ocorrem numa área considerável e irão
conduzir após desmonte a materiais pétreos de características adequadas para reutilização em
aterro (após processamento).
Tendo em conta que a parte significativa dos materiais rochosos são de natureza metamórfica, é de
prever que parte do volume de material disponível seja potencialmente evolutiva, sob o ponto de
vista granulométrico, por ação mecânica associada ao desmonte, transporte e colocação em aterro,
podendo originar materiais do tipo solo-enrocamento.
Os materiais de solo-enrocamento poderão ser utilizados no corpo do aterro (CA) e parte superior
do aterro (PSA), após processamento. Poderão igualmente ser utilizados na construção da parte
inferior do aterro (PIA), desde que conservem as suas características drenantes. A colocação de
materiais rochosos (enrocamento ou solo-enrocamento) obrigará sempre a utilizar equipamentos de
compactação e controlo específicos.
Ainda no que diz respeito aos materiais rochosos, em fase de obra, deverão ser objeto de
processamento e de uma adequada caracterização laboratorial complementar por forma a confirmar
as características de reutilização, bem como o seu carácter evolutivo.
No quadro seguinte apresenta-se uma estimativa de volumes globais de materiais provenientes das
escavações na linha e dos necessários para construção das diferentes partes dos aterros e
plataforma, incluindo preenchimento dos saneamentos/sobreescavações previstos. No mesmo
quadro apresenta-se ainda uma estimativa dos volumes de materiais a obter em empréstimo e a
depositar em vazadouro.
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Quadro 10 - Estimativa de volumes globais de aterro, escavação, empréstimo e vazadouro
Traçado

Escavação (a)
(m3)

Aterros (a) (m3)

Variante de Évora

Volume Total (1)

271 546

Materiais a Reutilizar (2)

156 011

Rocha (3)

88 380

Solos a Rejeitar (4)

27 155

Volume Total (5)

182 816

Aterro Corrente (6)
(a)

134 253

Preenchimento Saneamentos (7)

25 919

Preenchimento Sobreescavações (8)

22 644

Escavação

Traçado

Decapagem (m3) (9)
3

Coroamento (m )
Subbalastro (m3)

Materiais
Vol. Total
a reutilizar
(1)
(2)

(m 3)

Rocha
(3)

82 219

Solos a
Rejeitar
(4)

Vol. Total
(5)
43 082

A rejeitar (11)
271 546

156 011

Preenchim ento
Saneam entos
(7)

88 380

25 919
27 155

Total a rejeitar (14)

182 816

61 575

134 253

25 919

53 074

(1) = (2)+(3)+(4)
(2) = Escavação de materiais a reutilizar com recurso meios mecânicos (ligeiros e "ripper" D8L)
(3) = Escavação com recurso explosivos
(4) = Materiais da linha a rejeitar por falta de características para reutilizar na construção dos aterros
(5) = (6)+(7)+(8)
(6) - Volume de aterro corrente (solo, solo-enrocamento e enrocamento) a efetuar
(10) = (6)-((1)-(5))
(11) = (4)
(12) = (7)
(13) = ((1)-(4))-(6)
(14) = (11) + (12)
(a) Excluindo restabelecimentos

4.6

Preenchim en
Sobreescavaç
(8)

27 155

Excesso de materiais (13)

127+822

Aterro
corrente (6)

24 190

Proveniente do saneamento (12)

117+641
Vazadouro
(m3) a

Aterros (a) (m 3)

Restabelecimentos, Caminhos Paralelos e de Serviço

No quadro seguinte apresentam-se as principais vias rodoviárias intersetadas pelo empreendimento
e que constituem a necessidade de serem restabelecidas transversalmente, 5 através de passagem
superior e 3 por passagem inferior conforme se detalha nos subcapítulos seguintes.
Quadro 11 - Principais vias rodoviárias intersetadas
Nº de Ordem Km aprox. Obra de Arte Via a restabelecer / intersetada
1

119+327

PS

CM 1149

2

120+087

PS

CR

3

120+210

PS

CM 1149

4

121+345

PI

EN 254

5

121+586

PA

CR

6

122+213

PA-PH

-

7

122+829

PS

EN 18

8

125+873

PS

EN 18
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22

4.6.1

Restabelecimentos - Passagens Superiores

Os restabelecimentos rodoviários previstos resultam da necessidade de repor a circulação na rede
viária existente com a introdução da nova infraestrutura ferroviária. Assim, estão previstos
5 restabelecimentos que repõem a circulação local, interrompida pelo traçado da via através de
passagens superiores.
Na definição dos restabelecimentos procurou-se garantir os gabaritos necessários e localizados o
mais próximo possível ao local atual de cruzamento de forma a não piorar as condições de traçado
atuais. Quanto aos desvios provisórios tentou-se que os mesmos tivessem a menor interferência
possível com a atual circulação de pessoas, bens e serviços. As características geométricas dos
restabelecimentos variam em função do tipo e importância atual e futura das vias a restabelecer.
Os restabelecimentos identificados podem-se classificar em dois grandes grupos:


Vias pertencentes à rede principal, secundária e local. Em todas as intersecções com este
tipo de vias procurou-se que a execução da obra de arte e do restabelecimento minimizassem os
desvios provisórios garantindo-se às restrições associadas ao traçado destas rodovias.



Rede de caminhos. A reposição das intersecções com caminhos foi feita também naqueles que
se consideraram prioritários. Em termos de traçado em planta e em perfil as características das
vias foram na maioria dos casos melhoradas, garantindo assim geralmente uma melhoria
substancial das condições de circulação nos troços interferidos.

Os restabelecimentos foram elaborados com base em reconhecimentos locais, nas condições de
circulação, na importância relativa das vias e na sua classificação na rede de Estradas Nacional. No
quadro seguinte apresentam-se as características dos restabelecimentos para cada tipo de via.
Quadro 12 - Descrição das características dos restabelecimentos por tipo de via
Velocidade
base

Tipo

Designação

I

Estradas Nacionais
Importantes e IP/IC

80

II

Estradas Nacionais
e Municipais mais
importantes

70

III

Estradas Municipais

60

IV

Caminhos
Municipais e Rurais
mais importantes

50

V

Caminhos rurais

40

PTT

Descrição

A plataforma terá uma largura total de 12,00m, sendo constituída por:

Uma faixa de rodagem com 7,00 m com uma via por sentido com 3,50 m de
7/12
largura cada

Duas bermas direitas com 2,50 m de largura cada totalmente pavimentadas
A plataforma terá uma largura total de 10,00m, sendo constituída por:

Uma faixa de rodagem com 7,00 m com uma via por sentido com 3,50 m de
7/10
largura cada

Duas bermas direitas com 1,50 m de largura cada totalmente pavimentadas
A plataforma terá uma largura total de 8,00m, sendo constituída por:

Uma faixa de rodagem com 6,00 m com uma via por sentido com 3,00 m de
6/8
largura cada

Duas bermas direitas com 1,00 m de largura cada totalmente pavimentadas
A plataforma terá uma largura total de 6,50m, sendo constituída por:

Uma faixa de rodagem com 5,50 m com uma via por sentido com 2,75 m de
5,5/6,5
largura cada

Duas bermas direitas com 0,50 m de largura cada totalmente pavimentadas
A plataforma terá uma largura total de 5,00m, sendo constituída por:

Uma faixa de rodagem com 4,00 m com uma via por sentido com 2,00 m de
4/5
largura cada

Duas bermas direitas com 0,50 m de largura cada totalmente pavimentadas
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No quadro seguinte apresentam-se as principais vias rodoviárias intersetadas pelo empreendimento
e que apresentam necessidade de serem restabelecidas transversalmente através de passagem
superior.
Quadro 13 - Restabelecimentos em passagem superior - principais vias rodoviárias intersetadas

4.6.2

Designação

Tipo Via

Extensão
(m)

Obra de
Arte

PK
reposição

Perfil Transversal
(m)

Viés
(grados)

Rest. 119-1

IV

634,717

PS 119-1

119+328

IV 0,5+2,75+2,75+0,5

100

Rest. 120-1

IV

46,00

PS 120-1

120+088

IV 0,5+2,75+2,75+0,5

96

Rest. 120-2

IV

255,533

PS 120-2

120+211

IV 0,5+2,75+2,75+0,5

80

Rest. 122-1

II

592,875

PS 122-1

122+829

II

1,5+3,5+3,5+1,5

33

Rest. 125-1

II

684,711

PS 125-1

125+873

II

1,5+3,5+3,5+1,5
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Restabelecimentos - Passagens Inferiores

Estão previstos 2 restabelecimentos que repõem a circulação local, interrompida pelo traçado da
via através de passagens inferiores. Acresce uma travessia por passagem hidráulica na qual a
secção foi aumentada no sentido de permitir a circulação de pessoas e amimais como um caminho
rural.

Foi restabelecida toda a rede de caminhos existentes afetada pela nova via-férrea, inserida numa
vasta área de ocupação predominantemente agrícola, mas com vários aglomerados populacionais,
de forma a minimizar os impactes socioeconómicos resultantes do efeito barreira da infraestrutura e
da alteração da rede viária.
As características geométricas do traçado dos restabelecimentos variam em função do tipo e
importância dos mesmos na rede viária, bem como da topografia do terreno em que irá ser efetuada
a respetiva implantação.
No quadro seguinte apresenta-se o resumo das características limite de traçado dos
restabelecimentos.
Quadro 14 - Características limite de traçado dos Restabelecimentos

Tipo

Designação

I

Estradas Nacionais
Estradas Nacionais e
Municipais mais importantes
Estradas Municipais
Caminhos Municipais e
Rurais mais importantes
Caminhos rurais

II
III
IV
V

Perfil longitudinal
I max
R min Conv
Clotóides
(%)
(m)

Velocidade
base (Km/h)

Planta
Raio min. (m)

80

320

Sim

5

7500

4500

70

180

Sim

5

3000

2500

60

130

Não

7

2000

1600

50

85

Não

7

1500

1200

-

25

Não

8

300

300
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No quadro seguinte apresentam-se os restabelecimentos previstos e as suas caraterísticas
principais.
Quadro 15 - Restabelecimentos das Passagens Inferiores
Designação

Rest 121-1

Rest 121-2

Km de interseção do restabelecimento

0+152,549

0+142,575

Z de interseção do restabelecimento

262,399

261,233

Designação da OA

P.I. 121-1

P.A. 121-2

Classificação da via restabelecida

E.N. 254

CR

Tipo

II

V

Perfil transversal do restabelecimento

1,5+7,0+1,5

0,5+4,0+0,5

Perfil Transversal da via-férrea

9,22

9,22

Km de interseção da via-férrea

121+345,731

121+586,370

Z de interseção da via-férrea

269,711

268,408

Extensão (m)

392,045

298,797

Viés (grados)

73,0320

90,4820

Adicionalmente refere-se como passagem inferior a PA/PH 122-1. Esta obra resulta da interseção do
km 122+213.200 da via-férrea com um viés de 133.143 grados, possuindo uma extensão total de 16.5 m,
2

com uma secção de 3.0 x3.0 m e um recobrimento de terra e aproximadamente 1 m.

4.6.3

Caminhos Paralelos

Os Caminhos Paralelos foram estudos de forma a garantir que a sua implantação minimizasse as
expropriações e evitasse significativas movimentações de terras. Procurou-se ainda que os
trabalhos se restringissem às tradicionais desmatações, decapagens, pavimentações (quando
necessário) e drenagem.
Quadro 16 - Quadro resumo dos Caminhos Paralelos
Designação

km inicial km final

CP 120-1

117+678

118+372

CP 122-1

122+711

126+191

Zona Início

Zona Fim

Plataforma Via Férrea - Lado Direito
Plataf. Via Férrea- Rest 122-1Lado Esquerdo

Plataf. Via Férrea- Rest 125-1Lado Esquerdo

Extensão (m)
315,966
3.550,066

O perfil transversal tipo dos Caminhos Paralelos apresenta uma faixa de rodagem de 3.00 m de
largura. A plataforma terá 4.00 m de largura total incluindo quando necessário valetas no caso de
escavação ou uma transição para o aterro de 0.5 m.
Uma vez que os caminhos paralelos de uma forma geral acompanham as cotas do terreno, nunca
apresentando cotas superiores a 3.00 m de altura, não foi necessário prever guardas de segurança.
Nas zonas em escavação a berma será substituída por uma valeta triangular.
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Todos os Caminhos Paralelos têm inclinação inferior a 10%, pelo que não está prevista uma
camada de desgaste com revestimento superficial duplo.
Nos Caminhos Paralelos a inclinação da faixa de rodagem é de 4% para o lado exterior. Para este
tipo de caminho propõe-se um pavimento constituído por camada de desgaste em agregado britado
de granulometria extensa – 0,15m.

Figura 14 - Perfil Transversal Tipo dos Caminhos Paralelos

4.6.4

Caminhos de Serviço

Para efeitos de inspeção e manutenção da plataforma ferroviária e respetivos taludes e de acesso
de emergência à via-férrea, foram materializados no presente projeto Caminhos de Serviço que se
desenvolvem, do lado direito ou esquerdo da plataforma da via-férrea (dependendo dos
condicionantes) ou após o órgão de drenagem, na crista do talude de escavação ou na base do
talude de aterro.
Os Caminhos de Serviço encontram-se ligados à rede viária existente e aos restabelecimentos que
estão considerados ao longo de toda a extensão do traçado de via-férrea. Estas ligações são
efetuadas através de portões, sendo estes caminhos vedados de ambos os lados e portanto de
utilização privada.
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Os Caminhos de Serviço permitem igualmente aceder ao Posto de Zona Neutra, à maioria das
Passagens Hidráulicas, aos encontros da maioria dos viadutos e a toda a Sinalização ferroviária.
Os Caminhos de Serviço foram estudados de forma a garantir que a sua implantação minimizasse
as expropriações e evitasse significativas movimentações de terras. Procurou-se ainda que os
trabalhos se restringissem às tradicionais desmatações, decapagens, pavimentações (quando
necessário) e drenagem.
Quadro 17 - Quadro resumo dos Caminhos de Serviço
Designação

km inicial

km final

Zona Início

Zona Fim

CS 117-1

117+678

118+371

CS 118-1

118+557

119+256

Plataf. Via Férrea - Lado Direito

Plataf. Via Férrea - Lado Direito EM 1149

735,934

CS 120-1

120+199

121+386

Plataf. Via Férrea - Lado
Esquerdo -Rest120-2

Plataf. Via Férrea - Lado
Esquerdo - Rest121-1

1242,105

CS 121-1

121+627

122+747

CS 126-1

126+369

127+240

CS 127-1

127+283

127+822

Plataf. Via Férrea - Lado Direito

Plataf. Via Férrea - Lado Direito
Plataf. Via Férrea - Lado
Esquerdo - N18

Plataf. Via Férrea - Esquerdo

Plataf. Via Férrea - Esquerdo

Extensão (m)
703,502

1119,757
1017,706
540,426

Figura 15 - Perfil Transversal Tipo dos Caminhos de Serviço

O perfil transversal tipo dos Caminhos de Serviço apresenta uma largura total de 3.00 m. Após o
Caminho de Serviço foi considerado mais 1.00 m até à vedação, colocada no limite da faixa do
Domínio Público Ferroviário.
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O Caminho de Serviço terá um acabamento com uma camada de 20 cm de ABGE compactado e
em traines de inclinação superior a 10% foi considerado um tratamento adicional, tipo solo-cimento.
Nos Caminhos de Serviço a inclinação da faixa de rodagem é de 4% para o lado exterior.
Uma vez que os caminhos de Serviço de uma forma geral acompanham as cotas do terreno, nunca
apresentando cotas superiores a 3.00 m de altura, não foi necessário prever guardas de segurança.

Vedações

4.7

As vedações consideradas no presente projeto foram definidas de acordo com o estabelecido nas
Instruções Técnicas da REFER, EP, nomeadamente a IT.CCE.004 - Vedações em Plena Via em
Zona Urbana e IT.CCE.005 - Vedações de Plena Via em Zona Rural.
A vedação tipo urbana está prevista para a zona inicial do traçado (aproximadamente o inicio do
traçado e o km 117+800). Na restante extensão do traçado está prevista vedação do tipo rural.
Nas zonas do PAT zona neutra e do Site GSM-R (Global System for Mobile
Communications – Railway) também irão existir vedações tipo urbanas a delimitar
estes espaços específicos.

Site GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway)

4.8

No presente projeto estão incluídos os seguintes sites, que correspondem a
localizações de implantação de antenas GSM-R:


PAT ZN – Ao km121+100



Site GSM-R – Ao km125+223

A área e a forma do terreno ocupado pela Estação Base autónoma será de 8,0 x
9,0 m.
Como base/fundação para o contentor prevê-se uma laje de betão, com a
dimensão 5,0 x 4,0 m.
A torre, formada por uma treliça espacial em forma de triângulo, do tipo FISOLA,
METALGALVA ou equivalente, tem uma altura nominal de 30 metros acima do
solo com 1,5 metros de lado. Esta é composta por montantes tubulares redondos,
e diagonais em cantoneira, unidos por meio de ligações aparafusadas. Na figura
ilustra conceitualmente uma torre:
Figura 16 - Geometria das Torres GSM
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Os contentores a instalar nas estações autónomas irão albergar as estações de base dos sistemas
de comunicações móveis para exploração ferroviária das Infraestruturas de Portugal.

4.9

Instalações Fixas de Tração Elétrica

As Instalações Fixas de Tração Elétrica são compostas pelas instalações de Catenária, de Energia
de Tração (Subestações, Postos de Autotransformador e toda a restante aparelhagem de corte,
seccionamento, medida e proteção da catenária) e do Retorno de Corrente de Tração, Terras e
Proteções.
A eletrificação do troço Évora – Évora Norte será realizada no sistema de corrente alternada a
2x25 kV / 50 Hz. Este troço será alimentado pela nova subestação de tração (SST) do Alandroal
(figura seguinte).
A definição da solução de alimentação de energia à catenária requer uma análise integrada e de
rede considerando as instalações e eletrificações existentes na periferia. Atualmente a eletrificação
termina na estação de Évora. O cenário de eletrificação inicial preconiza a extensão da rede
eletrificada a partir da estação de Évora até à fronteira com Espanha na Linha do Leste. O cenário
final está estimado para o ano 2045.
SST Pegões
Elvas

Linha do Leste

ZSS*

SST Alandroal
Vendas Novas
ZN

ZN Vendas
Novas

ZSS*
Linha Évora-Caia

Li n

ZN Évora

ha
do
n
Ale

Li n

ha

de

Év
o

ra

te j o

Évora

ZN Casa
Branca

Casa
Branca

Catenárias alimentadas a partir da SST Pegões
Catenárias alimentadas a partir da SST Alandroal
Fase 2
Zona Neutra (ZN) / Zona de Separação de Sistema (ZSS) fora de serviço
* localização a acordar com a ADIF

Figura 17 - Configuração do sistema de alimentação – cenário inicial
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SST Pegões
Elvas
SST Évora

Linha do Leste

ZSS*

SST Alandroal

Vendas Novas
ZN

ZN

ZSS*
Linha Évora-Caia

Li n
ha

ZN Évora

do
n
Ale

Év
o
de

SST Pegões II

ra

te j o

Évora
ha

Catenárias alimentadas a partir da SST Pegões
Catenárias alimentadas a partir da SST Alandroal
Catenárias alimentadas a partir da SST Évora
Catenárias alimentadas a partir da SST Pegões II
* localização a acordar com a ADIF

Li n

ZN Casa
Branca

Casa
Branca

Figura 18 - Configuração do sistema de alimentação – cenário final

No cenário inicial a SST Alandroal efetuará a alimentação das catenárias entre a Zona Neutra (ZN)
de Casa Branca e a fronteira na linha do Leste. O troço de linha entre a ZN Casa Branca e a
Estação de Évora já se encontra eletrificado e é alimentado provisoriamente a partir da SST
Pegões.
O troço Évora Norte – Elvas/Caia termina numa bifurcação com a linha do Leste. A ligação deste
troço à estação de Elvas será realizada através da Concordância de Elvas, conforme figura
seguinte.

Linha do Leste

PK 268,3
PK 1,3

Co
n

co

rdâ

nc

PK 269,4
PK 204,3

ia

Elv
a

s

ZSS*

PK 203,0
PK 0,0

PK 201,0
PK 0,0

ESPANHA

Elvas

Linha Caia

ZSS*

SST Alandroal

Linha Évora-Caia
PK 179,2

Fase 1
Fase 2
* localização a acordar com a ADIF

Figura 19 - Layout de ligação à linha do Leste e à fronteira

A eletrificação do troço Évora – Évora Norte será realizada no sistema 2x25 kV com
autotransformadores (vide figura seguinte). O troço entre Vendas Novas e a estação de Évora já se
encontra eletrificado e preparado para o sistema 2x25 kV sendo necessário instalar os postos
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autotransformador. A linha do Leste, a ligação à linha do Leste e a Concordância do Leste serão
eletrificadas a 25 kV.
SST Pegões
Elvas

Linha do Leste

ZSS*

SST Alandroal
Vendas Novas
ZN

Linha Évora-Caia

Li n

ZN Vendas
Novas

ha
do
n
Ale

ZN Évora
Évora

Li n

ha

de

Év
o

ra

te j o

ZN Casa
Branca

Casa
Branca

Catenárias 2x25 kV
Catenárias 25 kV
Linha já eletrificada
* localização a acordar com a ADIF

Subestação
Autotransformador
Zona Neutra

Figura 20 - Caracterização da eletrificação das linhas

4.9.1

Catenária

A nova linha Évora – Évora Norte terá uma velocidade de operação até 120 km/h. Para garantir a
uniformidade com os troços adjacentes (LP5 do lado de Évora e LP12/LP300 do lado de Évora
Norte), optou-se pela instalação de catenária LP12, conforme especificada na IT.CAT.034.
No lado da estação de Évora a eletrificação inicia-se na zona comum existente ao pk 117+508 no
poste de amarração 117-14. O lanço de catenária existente que se inicia no poste 117-14 (termina
no poste existente 117-21) será desmontado e substituído por um lanço novo (termina no novo
poste 118-06), aproveitando-se o aparelho tensor e restantes ferragens de amarração. No lado de
Évora Norte a eletrificação é contínua, estando os projetos devidamente compatibilizados.
O sistema de eletrificação será a 25 kV / 50 Hz, utilizando-se o sistema 2x25 kV (sistema com
autotransformadores) na totalidade do troço.
A definição do tipo de maciços para os postes de catenária e espias é apresentado nos cadernos de
piquetagem. A localização dos maciços dos postes de catenária é definida através das coordenadas
topográficas (que corresponde ao eixo do maciço), sendo os maciços das espias localizados pela
distância relativa ao poste de catenária (cota D). Nos cadernos é também apresentada a
implantação do maciço (I) que corresponde à medida entre o eixo da via e o eixo do maciço.


Vigas e fundações

As vigas para suporte da catenária serão do tipo HE. Para minimizar a diversidade de perfis a
aplicar, que terá benefícios diretos tanto na execução da obra como para a manutenção, decorrente
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da experiencia acumulada de projeto, apenas serão utilizados 5 perfis diferentes: HEA200; HEB220;
HEB240; HEA300; HEB320.
As vigas terão uma base soldada que serão fixadas aos maciços através de pernos roscados – tipo
cércea, permitindo um melhor faseamento e melhores rendimentos em obra. O número de pernos e
dimensão da base/cércea depende dos esforços aplicados.
Os maciços de fundação a utilizar nos postes de catenária são do tipo cilíndrico em betão armado.
O dimensionamento dos maciços depende da caracterização geológica dos solos e da plataforma a
executar. Estas fundações são utilizadas na totalidade do troço.

Figura 21 - Fundação cilíndrica com fixação em cércea – Exemplo de fundação com cércea C1

Os novos tipos de fundações, seguindo os mesmos princípios definidos na IT.CAT.004, são os
apresentados no quadro seguinte.
Quadro 18 - Tipos de Maciços de Fundação
Designação
CAnt
CAne
CAre
AsCAn
AsCAr
AsPAn

Tipo

Tipo de Utilização

Pressão máxima
admissível (MPa)

Cilíndrico armado para poste
de catenária
Cilíndrico armado para poste
de catenária
Cilíndrico armado para poste
de catenária
Cilíndrico armado para
espiamento sobreelevado
Cilíndrico armado para
espiamento sobreelevado
Paralelepipédico armado para
espiamento sobreelevado

Aterro – terreno “normal”

0,2

Escavação – terreno “normal”

0,2

Escavação – terreno “rochoso”

0,4

Terreno “normal”

0,2

Terreno “rochoso”

0,4

Terreno “normal”

0,2
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Feeder negativo

O feeder é montado em consola fixada diretamente no topo do poste a uma cota de
aproximadamente 6,4 m em relação ao plano de rolamento. Na situação de maior flecha, que
corresponde à temperatura ambiente de 65 ºC, o feeder tem uma cota em relação ao plano de
rolamento superior a 5,0 m, garantindo-se um valor superior a 5,70 m ao solo.
Neste projeto não foi prevista a necessidade de instalação de feeder em cabo seco.

Figura 22 - Montagem do feeder – Pormenor da montagem para o lado do campo

Em plena via o feeder é sempre montado do lado do campo, exceto nas pontes e viadutos em que é
montado para o lado da via. Nas PS com gabari vertical inferior a 7,00 m, foi necessário instalar o
feeder em consola de abaixamento conforme desenho EC-223.
A distância mínima do feeder às partes em tensão (ao potencial da catenária) é de 0,80 m.O
comprimento máximo de um lanço de feeder é limitado a 5 000 m.
O feeder é montado com uma força tensora de 850 kgf à temperatura de 20 °C, sem vento.


Cabo de Terra aéreo

O Cabo de Terra Aéreo (CdTA) é um dos elementos que constitui o sistema de Retorno de Corrente
de Tração, Terras e Proteções (RCT+TP). Tem como função, em conjunto com restantes
componentes do RCT+TP, assegurar um caminho para a corrente de retorno do sistema de tração
e criar um ambiente seguro para pessoas e equipamentos contra os fenómenos eletromagnéticos
que existem devido à eletrificação ferroviária.
Todos os postes de catenária serão ligados entre si por um cabo de terra aéreo de alumínio-aço de
93,3 mm2 de secção. A cota de fixação do cabo de terra aéreo ao poste é tipicamente 15 cm abaixo
da fixação do tirante (consola simples).
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O cabo de terra aéreo é montado com uma força tensora de 300 kgf à temperatura de 20 °C, sem
vento.

4.9.2

Perfil Tipo

Atendendo às definições apresentadas nos pontos anteriores, o perfil tipo da catenária em plena via
é o apresentado nas figuras seguintes. Os cabos de energia ficarão a uma altura, em relação ao
plano de rolamento de:


Fio de contacto (FC) – 5,5 m



Cabo de suporte (CS) – 6,9 m;



Feeder negativo (Fed) – 6,4 m;



Cabo de terra aéreo (Cdt) – 6,75 m

Figura 23 - Perfil tipo (normal) da catenária em Plena Via

Figura 24 - Perfil tipo (reduzido) da catenária em Plena Via

Nas montagens em obra de arte, a colocação do feeder terá de ser para o lado da via.
Considerando que a guarda de ar entre o feeder e a consola terá de ser no mínimo 0,80 m, em obra
de arte o feeder ficará instalado a uma altura de aproximadamente 7,7m. Os restantes cabos
mantêm as mesmas cotas.
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Figura 25 - Perfil tipo da catenária em Obra de Arte

A implantação dos postes de catenária em plena via, incluindo nas obras de arte, será de 3,35 m
medida entre o eixo da via e o eixo do poste. Os postes da catenária são colocados do lado
esquerdo da via.

4.9.3

Sinalização face à avifauna e Medidas anti-eletrocussão

Dada a maior sensibilidade face à avifauna da zona inserida na IBA de Évora, e com o intuito de
minimizar os eventuais impactes decorrentes de eletrocussão da avifauna, são considerados no
troço coincidente com o limite desta área (km 126+330 ao final do traçado) as seguintes medidas
de sinalização e anti-eletrocussão, conforme solicitado pelas medidas da DIA 21 e 22:


Sinalização


Para a sinalização da catenária serão aplicados sinalizadores Firefly Bird Flappers (FBF) tipo fitas.
Serão colocados 2 sinalizadores / vão.



Anti-eletrocussão


Mecanismos anti-pouso
-

O projeto de eletrificação prevê igualmente, enquanto especificidade técnica da
infraestrutura de tração elétrica, a utilização de montagens em cujos seccionadores
se encontram lateralmente aos respetivos apoios e dotados de um postalete para
suspensão de feeder, posicionado a uma cota superior à dos seccionadores, que
privilegia também eventuais poisos das aves sobre os postaletes, em segurança, em
detrimento do poiso sobre os seccionadores
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-

A IP, SA tem já adotado na rede ferroviária nacional (RFN) a aplicação de proteções
anti-pouso e anti-nidificação das aves. Mediante monitorização da infraestrutura em
exploração, tais montagens poderão ser também replicadas, onde se justificar.



Afastamento dos elementos em tensão
-

Nas zonas mais sensíveis é considerada a instalação de postes mais altos com vista
a privilegiar eventuais poisos das aves sobre os postaletes, em segurança,
garantindo-se um afastamento de pelo menos 1,4 m às partes em tensão

-

Os pontos de amarração das linhas (Catenária e Feeder) terão o seu isolamento
afastado de pelo menos 1,4 m do poste, mantendo assim as partes em tensão a um
distância ainda superior.

Figura 26 - Montagem de seccionador duplo em poste

Figura 27 - Montagem de dispositivo dissuasor de

com Feeder

nidificação e ninho artificial no Setil

Figura 28 - Montagem de dispositivo dissuasor de

Figura 29 - Afastamento dos elementos em tensão

nidificação em “V” invertido

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE – VARIANTE DE ÉVORA
VOLUME 17 – RECAPE – TOMO 17.2 – RELATÓRIO BASE
F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.RB.00

66

4.10

Programação Temporal da Execução do Projeto

Prevê-se que a construção da Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – (Variante de
Évora) decorrerá entre 2021 e 2023.
Dado tratar-se de um troço novo mas também em parte aproveitando linhas existentes (mas sem
serviço atualmente) não existirá interferência com a exploração de vias ferroviárias.
Esta intervenção corresponde à construção de uma via única e, de uma forma geral, o faseamento
construtivo desta nova infraestrutura será desenvolvido em 2 grandes fases, designadamente:


Fase 1 – Construção da infraestrutura de via, constituída por toda a plataforma ferroviária, até à
camada do sub-balastro (inclusive), sistemas de drenagem, obras de arte especiais e correntes,
restabelecimentos rodoviários, obras acessórias, construção civil associada a sinalização e
catenária;



Fase 2 – Instalação da superestrutura de via (incluindo balastro, travessas, carril e aparelhos de
via), das instalações Fixas de Tração Elétrica e dos Sistemas de Sinalização e
Telecomunicações.

Em fase de obra e em função das condições existentes, sempre que haja a possibilidade de
invasão das zonas de risco (IET 77), a execução de qualquer trabalho está condicionada à
implementação das medidas de segurança ferroviárias mais adequadas (nomeadamente o corte de
tensão elétrica), que deverão ser apresentadas pelo empreiteiro e aprovadas pela fiscalização.
O empreiteiro deverá sujeitar à aprovação da fiscalização, um planeamento detalhado de todos os
trabalhos a executar, nomeadamente dos que se realizarem fora dos períodos de interdição.
Dando cumprimento ao definido na DIA (Elementos a Apresentar em RECAPE n.º 6) o
desenvolvimento da obra deverá atender à calendarização cultural das parcelas agrícolas. Neste
âmbito refira-se que os terrenos intercetados pelo projeto são constituídos essencialmente por
culturas anuais de sequeiro e pastagens não regadas e por áreas de montado.
As culturas anuais de sequeiro são semeadas usualmente no inverno (novembro) sendo a colheita
prevista para o verão (junho/julho).
Sendo nesta fase impossível definir quais os terrenos que estarão efetivamente cultivados aquando
da obra sugere-se que a articulação com a atividade agrícola seja desenvolvida em fase de obra.
Esta compatibilização deverá ficar a cargo do empreiteiro e em resultado do contacto direto com os
proprietários dos terrenos agrícolas afetados pela obra.
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Fase de Construção

4.11

4.11.1

Principais Atividades

Durante esta fase, os principais trabalhos a realizar, ao longo de toda a área de intervenção, irão
decorrer em zonas onde não existem vias ferroviárias em exploração, pelo que não irão provocar
constrangimentos na exploração ferroviária.
Estão contemplados os seguintes trabalhos:


Desmatação das zonas de construção;



Execução de todos os trabalhos de terraplenagem da plataforma ferroviária;



Execução da camada de sub-balastro;



Execução de outros trabalhos de terraplenagem associados aos restabelecimentos;



Execução de todos os sistemas de drenagem associados à nova infraestrutura;



Execução das obras de arte especiais;



Execução das obras de arte correntes;



Construção civil, incluído a reposição de todos os serviços afetados, construção de maciços de
catenária, caminhos de cabos, edifícios, a realização de trabalhos referentes a especialidades
técnicas associadas e a colocação de vedações e portões de acesso;



Pavimentação, drenagem, sinalização e instalação de equipamentos de segurança em
restabelecimentos.

Especificamente para as zonas de ligação, os principais trabalhos serão a compatibilização, a nível
de terraplenagem e drenagem, entre as atuais plataformas ferroviárias e a nova plataforma.

4.11.2

Estaleiro Previsto, Áreas de Depósito de Terras e Acessos da Obra

Os estaleiros correspondem a instalações temporárias necessárias no desenvolvimento da fase de
construção da Linha. Contudo, as suas características dependem diretamente do empreiteiro que
executará a obra, a qual só será desenvolvida após a conclusão dos estudos e projetos necessários
para o licenciamento do projeto.
A localização dos estaleiros será definida em fase posterior pela entidade executante. No entanto
há um conjunto de condicionantes que deverão ser salvaguardadas pela sua sensibilidade.
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Assim, as áreas que deverão ser evitadas conforme referido na DIA (Elementos a Apresentar em
RECAPE n.º 28), são as seguintes:


Áreas classificadas (IBA de Évora);



Habitats Naturais;



Solos pertencentes à Reserva Agrícola Nacional ou outras áreas com aptidão e/ou valor agrícola;



Áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional;



Zonas que impliquem a destruição de vegetação nas áreas de maior sensibilidade paisagística e
ecológica, com destaque para as áreas adjacentes a linhas de água (galerias ripícolas), florestas
de folhosas e áreas de montado;



Áreas sensíveis do ponto de vista dos Recursos Hídricos: linhas de água, captações de água e
áreas de recarga de aquíferos com nível freático perto da superfície;



Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;



Proximidade a locais com utilização sensível ao ruído, nomeadamente com casas de habitação;



Proximidade a locais com atividades agrícolas / económicas em funcionamento.

No Desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0701.00 a 0702.00 do Tomo 17.4 é apresentada a
carta de condicionantes ao estaleiro tendo como área de estudo o corredor da DIA. Contudo, o
estaleiro poderá vir a integrar outras áreas fora do corredor de estudo, de qualquer forma deverão
ser consideradas as condicionantes supracitadas.

4.11.3

Serviços Afetados

Tendo em conta as características do projeto de uma infraestrutura linear inevitavelmente existem
situações de cruzamento com outras infraestruturas ao longo do traçado, sendo estas
contabilizadas como serviços afetados e que são objeto da respetiva restituição.
No quadro seguinte são expostos os serviços afetados identificados ao longo do traçado.
Quadro 19 - Identificação dos Serviços Afetados
Localização
PK

Identificação da Infraestrutura

Entidade
Concessionária

Observações (Reposição)

117+700 ao
117+800

Cabo de 36 Fibra Ótica
Cabo de 48 Fibra Ótica

IP

Serão transferidos para o caminho de cabos da Variante de
Évora

117+720

Cabo de 60 Fibra Ótica (segue
para o Ramal de Reguengos)

IP

117+785
117+785
118+420

Rede Esgotos Domésticos
Emissário
Emissário

C.M.Évora
EPAL
EPAL

Será transferido para o caminho de cabos da Variante de
Évora até ao Pk 118+850, onde retomará o traçado no Ramal
de Reguengos
Projeto de reposição apresentado no Tomo 14.2.1
Projeto de reposição apresentado no Tomo 14.2.1
Sob viaduto – sem interferência
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Quadro 19 - Identificação dos Serviços Afetados
Localização
PK

Identificação da Infraestrutura

Entidade
Concessionária

118+575 ao
118+850

Cabo de 60 Fibra Ótica (Ramal
de Reguengos)

IP

118+950

Linha Média Tensão (30kV)

EDP

118+985

Linha Alta Tensão (60kV)

EDP

119+005

Linha Alta Tensão (60kV)

EDP

119+265
Rest 1191(Pk 0+230)
119+270
Rest 1191(Pk 0+235)
Rest 119-1
(Pk 0+375)
Rest 119-1
(Pk 0+485)

Rede de Telecomunicações –
Aérea

Altice/MEO

A reposição será efetuada através de um Canal Técnico no
Rest 119-1 (incluindo PS 119-1).

Rede de Abastecimento de
Água

C.M.Évora

Projeto de reposição apresentado no Tomo 14.2.1

Linha Alta Tensão (60kV)

EDP

Em aterro - não existe afetação dos apoios.

Linha Média Tensão (60kV)

EDP

Em aterro. Não existe afetação dos apoios.

119+380
119+385
119+385

Rede de Telecomunicações –
Subterrânea
Rede Esgotos Domésticos
Rede de Abastecimento de
Água
Rede de Telecomunicações –
Aérea

Observações (Reposição)
Será transferido para o caminho de cabos da Variante de
Évora desde o pk 117+720 até ao Pk 118+850, onde
retomará o traçado no Ramal de Reguengos
Em aterro – não existe afetação dos apoios. Será necessário
subir a linha para garantir a distância regulamentar de
afastamento à catenária.
Em aterro – não existe afetação dos apoios. Será necessário
subir a linha para garantir a distância regulamentar de
afastamento à catenária.
Em aterro – não existe afetação dos apoios. Será necessário
subir a linha para garantir a distância regulamentar de
afastamento à catenária.

C.M.Évora

A reposição será efetuada através de um Canal Técnico no
Rest 119-1 (incluindo PS 119-1).
Projeto de reposição apresentado no Tomo 14.2.1

C.M.Évora

Projeto de reposição apresentado no Tomo 14.2.1

Altice/MEO

EPAL

A reposição será efetuada através de um Canal Técnico no
Rest 119-1 (incluindo PS 119-1).
Em escavação – existe afetação de apoios. Esta linha terá de
ser reposta em cerca de 400 m devido à sua proximidade ao
limite dos taludes de escavação.
Em escavação – existe afetação de um apoio.
Em escavação – não existe afetação dos apoios.
A reposição será efetuada através de um Canal Técnico no
Rest 120-1 (incluindo PS 120-1).
Projeto de reposição apresentado no Tomo 14.2.1

Linha Alta Tensão (60kV)

EDP

Em ligeira escavação – não existe afetação dos apoios.

Adutora FC DN 500

EPAL

Projeto de reposição apresentado no Tomo 14.2.1

Linha Média Tensão (30kV)

EDP

Em escavação – não existe afetação dos apoios.

Adutora FF DN 600

EPAL

Projeto de reposição apresentado no Tomo 14.2.1

Linha Alta Tensão (60kV)

EDP

120+525

Linha Média Tensão (30kV)

EDP

121+310

Rede de Telecomunicações –
Aérea

Altice/MEO

Em escavação – não existe afetação dos apoios.
Em escavação – existe afetação de um apoio. Esta linha terá
de ser reposta em cerca de 300 m devido à sua proximidade
ao limite dos taludes de escavação.
Para a reposição será considerada uma travessia subterrânea
à linha.

121+350
Rest 121-1

Rede de Abastecimento de
Água

C.M.Évora

Projeto de reposição apresentado no Tomo 14.2.1

121+390

Linha Média Tensão (30kV)

EDP

Em aterro – não existe afetação dos apoios. Será necessário
subir a linha para garantir a distância regulamentar de
afastamento à catenária.

122+600 ao
127+823

Cabo de 36 Fibra Ótica
Cabo de 48 Fibra Ótica

IP

Serão transferidos para o caminho de cabos da Variante de
Évora

119+390

Altice/MEO

119+655

Linha Alta Tensão (60kV)

EDP

119+900
120+080

Linha Média Tensão (30kV)
Linha Média Tensão (30kV)
Rede de Telecomunicações –
Aérea
Adutora FC DN 500

EDP
EDP

120+085
120+130
Rest 120-2
(Pk 0+025)
Rest 120-2
(Pk 0+030)
Rest 120-2
(Pk 0+075)
120+210
Rest 120-2
120+440

Altice/MEO
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Quadro 19 - Identificação dos Serviços Afetados
Localização
PK
Rest 122-1
(Pk 0+025)

Identificação da Infraestrutura

Entidade
Concessionária

Observações (Reposição)

Linha Média Tensão (30kV)

EDP

À cota do existente – não existe afetação dos apoios.

122+860

Rede de Telecomunicações –
Aérea

Altice/MEO

123+270

Linha Média Tensão (30kV)

EDP

124+505 ao
125+600

Rede de Telecomunicações –
Aérea
Rede de Telecomunicações –
Aérea

125+715

Linha Média Tensão (30kV)

EDP

Rest 1251(Pk 0+475)

Rede de Telecomunicações

Altice/MEO

127+500 ao
127+823

Rede de Telecomunicações –
Aérea

Altice/MEO

124+505

4.12

A reposição será efetuada através de um Canal Técnico no
Rest 122-1 (incluindo PS 122-1).
Em aterro – não existe afetação dos apoios. Será necessário
subir a linha para garantir a distância regulamentar de
afastamento à catenária.
Para a reposição será considerada uma travessia subterrânea
à linha.
Será necessário relocalizar alguns apoios devido ao conflito
com o caminho de serviço.
Em aterro – não existe afetação dos apoios. Será necessário
subir a linha para garantir a distância regulamentar de
afastamento à catenária.
Não se prevê que seja necessária a construção de canal
técnico, pois a linha localiza-se sempre do mesmo lado da
via-férrea. Será necessário relocalizar alguns apoios devido
ao conflito com o Rest 125-1

Altice/MEO
Altice/MEO

Será necessário relocalizar alguns postes.

Fase de Exploração

Apresentam-se os dados de tráfego previsto na Análise Económico-Financeira realizada para a
Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha), bem como a tipologia de composições previstas que
venham a circular no troço em estudo.


Dados de Tráfego

De acordo com os dados disponibilizados para o troço Évora – Évora Norte, na análise económicofinanceira, realizada em 2014, para o projeto da ligação ferroviária Sines/Elvas1, o número de
comboios (passageiros e mercadorias) previstos circularem no troço em estudo, na situação inicial e
na situação de pleno funcionamento, são os apresentados no quadro seguinte.
Quadro 20 - Tráfego ferroviário (passageiros e mercadorias) previsto para a situação inicial e de pleno
funcionamento
Nº comboios por dia (2 sentidos)
Tipologia Comboio

Mercadorias
2

1

Situação inicial

14

Pleno
funcionamento

4081 passageiros/dia

8

Passageiros
1

Pleno
funcionamento

Situação inicial

Carga/Passageiros Transportados

18

2

5444 toneladas/dia

70002 toneladas/dia

Tendo em conta que cada comboio transporta, em média, 51 passageiros (REFER, 2014).
Relação estabelecida tendo em conta a indicação de que 18 comboios/dia transportam cerca de 2 milhões de toneladas/ano (REFER, 2014).

REFER, 2014. Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha) – Análise económico-financeira. Abril 2014.
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Os Tempos de Percurso previstos para este troço Évora – Évora Norte são da ordem dos 6 min
/9 min (comboio de passageiros/ comboio de mercadorias) como se detalha de seguida:
Sentido Évora - Elvas (Oeste-Leste)
Circulação Passageiros sem paragens em ET

0:06:20

Circulação Passageiros com paragens em ET

0:06:39

Circulação mercadorias EURO4000 sem paragens em ET

0:08:18

Circulação mercadorias EURO4000 com paragens em ET

0:09:58

Circulação mercadorias CP4700 sem paragens em ET

0:07:07

Circulação mercadorias CP4700 com paragens em ET

0:08:32

Sentido Elvas - Évora (Leste- Oeste)



Circulação Passageiros sem paragens em ET

0:06:19

Circulação Passageiros com paragens em ET

0:06:33

Circulação mercadorias EURO4000 sem paragens em ET

0:07:27

Circulação mercadorias EURO4000 com paragens em ET

0:07:49

Circulação mercadorias CP4700 sem paragens em ET

0:06:52

Circulação mercadorias CP4700 com paragens em ET

0:08:26

Caraterísticas das Composições

De seguida apresenta-se um resumo das principais características de cada tipo de locomotiva para
as situações de transporte de Mercadorias.
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5

ATUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO DESENVOLVIDA NO ESTUDO DE IMPACTE

AMBIENTAL EM FASE DE ESTUDO PRÉVIO
Apesar do espaço temporal entre o desenvolvimento do Estudo Prévio (2017/2018) e, esta fase de
Projeto de Execução não ter sido expressivo, é importante verificar a ocorrência de alterações
ocorridas entre estas duas fases de projeto que possam considerar-se como importantes para o
desenvolvimento do traçado.
Esta verificação permite conferir a validade da análise desenvolvida no Estudo de Impacte
Ambiental, em fase de Estudo Prévio, ou identificar quais as revisões necessárias para uma cabal
verificação dos impactes do projeto e, desta forma, da conformidade ambiental do mesmo.
Assim, são desenvolvidos os seguintes trabalhos:


Verificação de atualizações nos Instrumentos de Gestão Territorial;



Verificação de existência de novas Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública;



Outras Alterações no Território;



Contactos Adicionais com Entidades (Análise das Questões Levantadas em Sede de Consulta
Pública do Estudo Prévio e Contacto a Entidades Externas);



Análise das alterações de projeto entre a fase de Estudo Prévio e a atual fase de Projeto de
Execução.

5.1

Verificação da Compatibilidade com os Instrumentos de Gestão Territorial

Em suma os instrumentos de gestão territorial em vigor com incidência sobre a área de implantação
do Projeto são os indicados no quadro abaixo:
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Quadro 21 - Instrumentos de gestão territorial em vigor com incidência sobre a área de implantação do Projeto
Âmbito

Nacional
/
Sectorial

Regional

Instrumento
Programa Nacional de Política
de Ordenamento do Território
(PNPOT)

Primeira revisão aprovada pela Lei n.º 99/2019, de 5 de Setembro

Plano Rodoviário Nacional
(PRN)

Aprovado pelo Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de julho, com as alterações
introduzidas pela Lei nº 98/99, de 26 de julho, e pelo Decreto-Lei nº
182/2003, de 16 de agosto

Plano Nacional da Água (PNA) Aprovado pelo Decreto-Lei nº 76/2016, de 9 de novembro

Dinâmica
Em vigor

Em vigor

Plano de Gestão da Região
Hidrográfica do Douro
(PGRHD)

Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 52/2016, de 20 de
setembro, retificada pela Declaração de Retificação nº 22-B/2016, de 18
de novembro

Programa Regional de
Ordenamento Florestal do
Alentejo (PROF ALT)

Aprovado pela Portaria n.º 54/2019, de 11 de Fevereiro

Em vigor

Plano Regional de
Ordenamento do Território do
Alentejo (PROT-Alentejo)

Resolução de Concelho de Ministros 53/2010, de 2 de agosto
Declaração de Retificação n.º 30-A/2010, de 1 de setembro

Em vigor

Plano Diretor Municipal de
Évora

1ª Revisão publicada pelo Regulamento n.º 47/2008, de 25 de janeiro
1ª Retificação pelo Aviso n.º 2352/2009, de 26 de janeiro
1ª Alteração por adaptação pelo Aviso n.º 2353/2009, de 26 de janeiro
2ª Retificação pelo Aviso n.º 16321/2009, de 18 de setembro
2ª Alteração por adaptação pelo Aviso n.º 25516/2010, de 7 de dezembro
3ª Retificação pelo Aviso n.º 26525/2010, de 17 de dezembro
3ª Alteração pelo Aviso n.º 2174/2013, de 12 de fevereiro
4ª Alteração por adaptação pelo Aviso n.º 13604/2016, de 3 de novembro
5ª Alteração por adaptação pelo Aviso n.º 3204/2018, de 9 de março

Em vigor
Em revisão

Plano de Urbanização de
Évora

Resolução do Conselho de Ministros 13/2000, de 28 de março
Alteração pelo Aviso n.º 12113/2011, de 2 de junho e posterior
Declaração de Retificação n.º 1970/2011, de 26 de dezembro.

Em vigor

Municipal

Desde logo se refere que relativamente aos instrumentos de gestão territorial houve 3 alterações,
nomeadamente:


Pela revisão do Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território (PNPOT) pela
Lei n.º 99/2019, de 5 de Setembro;





Pela aprovação do PROF Alentejo pela Portaria n.º 54/2019, de 11 de Fevereiro e;



Por uma alteração por adaptação do PDM de Évora, determinada pelo Aviso n.º 3204/2018.

Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território (PNPOT)

Conforme referido no n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro “O PNPOT (…)
constitui o referencial territorial orientador na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como para
a elaboração do Programa Nacional de Investimentos 2030, no âmbito do qual serão concretizados
os projetos estruturantes que servem de base às opções estratégicas e modelo territorial do PNPOT
e detalhada a programação operacional dos investimentos a realizar.”
Enquanto programa geral e de âmbito nacional, não tem incidência particular no projeto, embora
reforce a importância conferida ao modo ferroviário de transporte de passageiros e de mercadorias
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no contexto dos objetivos de melhoria da acessibilidade e conectividade, e desenvolvimento dos
sistemas de transporte.


Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo

De acordo com o referido no n.º 1 do artigo 1.º, do Regulamento do Programa Regional de
Ordenamento Florestal do Alentejo (Anexo A da Portaria n.º 54/2019 que aprova o PROF ALT), Os
programas regionais de ordenamento florestal (PROF) são instrumentos de política setorial de
âmbito nacional, nos termos estabelecidos pela Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, na sua redação
atual, e desenvolvido pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 15 de maio, que definem para os espaços
florestais o quadro estratégico, as diretrizes de enquadramento e as normas específicas quanto ao
uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, à escala regional, por forma a promover e
garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços.
Como referido no n.º 3 do artigo 4.º, o PROF prossegue os seguintes objetivos estratégicos:
a)

Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos;

b)

Especialização do território;

c)

Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos;

d)

Internacionalização e aumento do valor dos produtos;

e)

Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor;

f)

Racionalização e simplificação dos instrumentos de política.

De acordo com o definido no PROF ALT o projeto insere-se nas sub-regiões homogéneas de
Campos de Évora e Reguengos (do inicio do traçado ao km 119+950) e Montados do Alentejo
Central (do km 119+950 ao final do traçado).
Na sub-região homogénea de Campos de Évora e Reguengos, com igual nível de prioridade, visase a implementação e o desenvolvimento das seguintes funções gerais dos espaços florestais (n.º 1
- artigo 20.º):
a)

Função geral de conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de
geomonumentos;

b)

Função geral de produção;

c)

Função geral de proteção.

Na sub-região homogénea de Montados do Alentejo Central, com igual nível de prioridade, visa-se
a implementação e o desenvolvimento das seguintes funções gerais dos espaços florestais (n.º 1 artigo 27.º):
a)

Função geral de produção;
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b)

Função geral de proteção;

c)

Função geral de silvopastorícia, da caça e da pesca nas águas interiores.

De acordo com a Carta Síntese (folhas 3), o projeto não interfere com áreas públicas, áreas
classificadas, matas modelo, regime florestal ou corredores ecológicos, conforme referido no PROF.
Refere-se unicamente a presença na área em estudo de “Áreas florestais sensíveis”, eventualmente
correspondentes às áreas de montado2, uma vez serem estas as únicas áreas florestais que
ocorrem na zona de desenvolvimento do projeto dado que este se desenvolve essencialmente em
meio peri-urbano e agrícola.
A afetação do montado ocorre pontualmente e de modo limítrofe uma vez que ocorre principalmente
na zona em que o traçado se desenvolve sobre a linha existente (Desenho F-LE039EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0901.00 a 0905.00 do Tomo 17.4). No âmbito da resposta à
Condicionante n.º 3 da DIA é feita uma identificação da afetação de sobreiros e azinheiras,
identificando aquelas que, em virtude das suas características determinadas pelo Decreto-Lei n.º
169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de
Junho se incluem em áreas de povoamento.


PDM de Évora

Refere-se que no PDM de Évora (alterado por via da publicação do Aviso n.º 2174/2013 de 12 de
fevereiro, entrou em vigor no dia 18 de fevereiro de 2013), houve uma alteração por adaptação,
determinada pelo Aviso n.º 3204/2018, do Município de Évora.
As alterações decorrem da adaptação à primeira alteração à lei de bases gerais da política pública
de solos, de ordenamento do território e de urbanismo (Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto), que
determina a transposição das normas diretamente vinculativas dos particulares que integram o
conteúdo dos PEOT em vigor, para os planos municipais, neste caso dos Planos de Ordenamento
das Albufeiras de Águas Públicas (POAAP) de Monte Novo, Divor, Alqueva e Pedrogão e Vigia.
Esta alteração não terá contudo repercussões na área em estudo uma vez que as albufeiras em
causa e respetivos POA estão distantes da área em estudo.

2

Não é possível discernir claramente onde ocorre a interferência com áreas florestais sensíveis em virtude da escala de reduzido
pormenor do PROF (1:100.000)
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5.2

Verificação de Compatibilidade com Condicionantes, Servidões e Restrições de
Utilidade Pública

Como estudado no EIA referem-se, com incidência na área em estudo as seguintes condicionantes,
restrições de utilidade pública e servidões administrativas:


Reserva Ecológica Nacional



Reserva Agrícola Nacional



Sobreiro e Azinheira



Oliveiras



Recursos Florestais



Domínio Público Hídrico



Redes de abastecimento de água



Infraestruturas rodoviárias



Infraestruturas ferroviárias



Linhas elétricas



Telecomunicações



Património cultural



Equipamentos - Cemitério



Zonas de Caça



IBA Planície de Évora

As condicionantes são as mesmas identificadas na fase de Estudo Prévio, com a elaboração do
Estudo de Impacte Ambiental pelo que não advêm daqui novos impactes decorrentes de afetações
anteriormente desconhecidas.
Refira-se contudo uma alteração ao Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN)
pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de Agosto.
Num contexto em que as medidas de adaptação e resiliência às alterações climáticas assumem
crescente importância, as alterações introduzidas por este diploma vão no sentido de reforçar a
contribuição da REN para o ordenamento, adaptação e resiliência dos territórios.
Como referido no preâmbulo do Diploma, a alteração ao regime jurídico da REN visa sobretudo: i)
precisar a delimitação dos sistemas dunares; ii) reincorporar as cabeceiras de linhas de água
enquanto áreas estratégicas de infiltração de água no solo; e iii) considerar na delimitação das
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áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo as práticas de conservação do solo em situações
de manifesta durabilidade das mesmas.
Neste sentido, com as alterações introduzidas pretende-se promover uma clarificação das
definições e os critérios de delimitação de cada uma destas áreas que integram a REN,
acautelando as funções e valores que importa proteger, a coerência e representatividade da
delimitação da REN no contexto da diversidade geográfica e a adequação dos respetivos usos e
ações compatíveis, bem como outras melhorias.
A alteração do RJREN permite, ainda, incorporar atualizações ao regime decorrentes de sucessivas
alterações legislativas no ordenamento jurídico nacional.
Para o presente projeto e RECAPE tem relevância específica o articulado do artigo 44.º - Regime
transitório de reconhecimento do interesse público de infraestruturas públicas. Neste particular, a
única alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, a este artigo, prende-se com a
atualização da referência à legislação de AIA, em vigor, tratando-se, portanto, de uma alteração
formal e não substantiva. Desta forma, o novo Diploma não introduz alterações que conflituem com
a análise desenvolvida no EIA, mantendo-se o enquadramento do projeto no contexto do RJREN.
Refere-se ainda que, o trabalho desenvolvido no âmbito do projeto de Serviços Afetados que
permitiu obter maior rigor e detalhe na escala de identificação de algumas condicionantes,
nomeadamente as infraestruturas de saneamento básico.
Relativamente às áreas de Sobreiro e Azinheira e áreas de Olival, as áreas identificadas na fase
de Estudo Prévio são também nesta fase afinadas com os resultados do trabalho de identificação
por ortofotomapa e trabalhos de campo. Após a emissão da DCAPE serão desenvolvidos os
processos de licenciamento para o arranque de olival e para o abate de sobreiros e azinheiras onde
será desenvolvida uma identificação concreta dos exemplares a afetar no sentido de dar resposta
às Condicionantes 2, ii) e 3.
O Desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0601.00 a 0602.00 – Carta de Condicionantes
(Tomo 17.4) que agora se apresenta integra a atualização das condicionantes conforme referido.
Complementarmente reitera-se o referido no Decreto-lei n.º 276/2003, de 4 de novembro,
estabelece o regime jurídico dos bens do domínio público ferroviário, as servidões e as restrições
a que estão sujeitos os proprietários dos prédios confinantes do caminho-de-ferro.
De acordo com este diploma, as áreas non aedificandi para as linhas da rede convencional:
“1 - Nos prédios confinantes ou vizinhos das linhas férreas ou ramais ou de outras instalações
ferroviárias em relação às quais se justifique a aplicação do presente regime, nomeadamente
as subestações de tracção eléctrica, é proibido:
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a) Fazer construções, edificações, aterros, depósitos de materiais ou plantação de
árvores a distância inferior a 10 m, sem prejuízo do disposto no n.º 2;
b) Fazer escavações, qualquer que seja a profundidade, a menos de 5 m da linha
férrea, sem prejuízo do disposto no n.º 3.
2 - Quando se verifique que a altura das construções, edificações, aterros, depósitos de terras
ou árvores é superior, real ou potencialmente, a 10 m, a distância a salvaguardar deve ser
igual à soma da altura, real ou potencial, com o limite da alínea a).”

5.3

Outras Alterações no Território

Salienta-se ainda como alterações entretanto decorridas com impacto na área de desenvolvimento
do projeto outros projetos previstos para a zona.
Destaque para a Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia, diretamente
relacionada com o projeto em estudo e que constitui um projeto complementar ao mesmo. Aquando
da elaboração do EIA, o projeto mencionado estava em fase de avaliação pela Agência Portuguesa
do Ambiente sendo que, entretanto, a 2 de março de 2018 (enquanto já decorria o processo de
Avaliação de Impacte Ambiental do Estudo Prévio do projeto em estudo) foi obtida a DIA
(Declaração de Impacte Ambiental) estando este projeto atualmente já em fase prévia a obra.
Desta forma, com a aprovação ambiental da Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e
Elvas/Caia fica consolidada a necessidade do projeto em estudo para dar continuidade ao Corredor
Internacional Sul, como referido no capítulo 3.1 (Objetivos do Projeto).
Num âmbito distinto do projeto em estudo, refere-se na proximidade a um outro projeto em
desenvolvimento, nomeadamente o Circuito Hidráulico de Évora e Respetivo Bloco de Rega
cujo promotor é a EDIA - Empresa Desenvolvimento Infraestruturas do Alqueva, S.A.
Este projeto teve parecer favorável condicionado pela Agência Portuguesa do Ambiente em janeiro
de 2018.
A sua localização encontra-se a sudeste do projeto, a pouco mais de 300 metros, coincidindo o seu
limite norte com o canal ferroviário da Linha de Reguengos, junto ao bairro da Caeira, como se
elucida na imagem abaixo, extraída do Resumo Não Técnico do EIA do projeto em causa
(EDIA,PROCESL,CENOR, 2017).
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Figura 30 - Extrato da apresentação do projeto do Circuito Hidráulico de Évora e respetivo Bloco de Rega
(EDIA,PROCESL,CENOR, 2017)

Este projeto, apesar de não interferir diretamente com o projeto em estudo, e reportar a um campo
de ação distinto, poderá contudo, dada a sua proximidade física, representar alguns impactes
cumulativos com o projeto em estudo, nomeadamente no que diz respeito aos impactes sociais em
fase de obra, decorrentes da contratação de mão-de-obra e atividades económicas fornecedoras de
bens e serviços, em especial se as obras decorrerem em simultâneo.

5.4

5.4.1

Contactos Adicionais com Entidades
Análise das Questões Levantadas em Sede de Consulta do Estudo Prévio

No âmbito da Consulta a Entidades Externas desenvolvida no decorrer do processo de AIA, em
fase de Estudo Prévio foram recolhidos pareceres de 3 entidades, nomeadamente:


Administração dos Portos de Sines e do Algarve S.A. (APS)



Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT)



Câmara Municipal de Évora

Da Consulta Pública resultaram 49 exposições, nomeadamente:


ANAC – Autoridade Nacional de Aviação



DGADR – Direção-geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
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Direção-Geral do Território



EMFA – Estado-maior da Força Aérea



SEPNA



Turismo de Portugal



CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central



Quercus – Associação Nacional de Proteção da Natureza



Associação de Moradores de Garraia



Grupo Pró Évora



Movimento de Cidadãos Évora Unida



NERE



EDP distribuição



EPAL, SA



REN



Ângulo Sólido



Bovino sul Produção Agropecuária Lda.



32 exposições de cidadãos particulares

Desta forma, no quadro seguinte expõem-se as principais considerações dos pareceres das
entidades recebidos no âmbito da Consulta a Entidades no processo de AIA em fase de Estudo
Prévio, com competências relevantes no território em causa, bem como o modo como foi
desenvolvida a articulação e o reflexo destas considerações no Projeto de Execução.
Existem várias considerações que apontam outros cenários/hipóteses de traçado fora do Corredor
selecionado

pela

DIA.

Para

estas

observações

que

não

se

traduzem

em

qualquer

input/condicionante ao Projeto de Execução, desenvolvido no corredor selecionado (Corredor 2), é
apenas identificado como “Sem repercussões” no Projeto de Execução.
Nos quadros seguintes é exposta uma Síntese das Principais Considerações dos vários contributos
recolhidos, tendo por base a síntese expressa na DIA. Esclarece-se contudo que foram analisados pela
equipa todos os contributos na sua íntegra, tendo por base o Relatório da Consulta Pública (APA, 2018).
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Quadro 22 - Articulação do projeto com considerações das entidades com competências relevantes no território
consultadas em fase de AIA do Estudo Prévio
Entidade

Administração
dos Portos de
Sines e do
Algarve S.A.
(APS)

Síntese das Principais Considerações
Administração dos Portos de Sines e do Algarve S.A. (APS) refere que,
analisada a documentação disponibilizada, bem como as soluções com
os traçados alternativos 1, 2 e 3, tendo em consideração os requisitos
técnicos do traçado, o referencial técnico adotado, a descrição das
soluções em estudo e as condicionantes ao desenvolvimento do
traçado, verifica esta entidade que as três soluções cumprem
tecnicamente com os parâmetros estabelecidos e correspondem aos
requisitos desejáveis para este meio de transporte, designadamente
uma velocidade média de 60 km/hora no transporte de mercadorias,
trainéis de inclinação máxima de 12,5%, uma carga rebocável em
tração simples de 1 600 ton, cargas por eixo de 22,5 ton, a inexistência
de atravessamentos de nível, estações técnicas que sejam adequadas
ao cruzamento/ultrapassagem de composições com 750 m de
comprimento e raios de curvatura adequados.

Repercussões no Projeto de
Execução

Sem repercussões

Destaca ainda a importância estratégica para a região e para a
economia nacional, da concretização deste eixo ferroviário de
mercadorias, designado por “Corredor Internacional Sul”, que integra o
projeto prioritário n.º 16 da Rede Transeuropeia de Transportes e o
Corredor Atlântico, envolvendo quatro países europeus (Portugal,
Espanha, França e Alemanha) e que será, em integração com as
plataformas portuárias de Lisboa, Setúbal e Sines e as plataformas
industriais e logísticas nacionais, uma mais-valia na alavancagem da
competitividade dos nossos bens transacionáveis, favorecendo a
exportação dos produtos nacionais.
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Entidade

Síntese das Principais Considerações

Repercussões no Projeto de
Execução

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT) informa nada ter
a opor ao projeto, colocando, contudo, algumas questões relacionadas
essencialmente com a necessidade de:
a) Clarificar a hierarquia de descritores efetuada, por ordem de
importância e de necessidade de pormenorização, face à tipologia de
projeto;
b) Analisar com maior detalhe a afetação do meio hídrico superficial,
nomeadamente tendo em linha de conta as recomendações da ANPC
constantes do EIA;

a) Sem repercussões.
b) Nesta fase é possível delinear um
traçado sem afetação dos pontos de
água e respetivos cones de voo (de
acordo com o Despacho n.º 5711/2014,
de 30 de abril. O ponto de água mais
próximo localiza-se a mais de 200m a
sul do km 122+100.
Não existem captações de água para
abastecimento público na envolvente do
projeto, refere-se apenas a presença de
captações
privadas
conforme
apresentado no Inventário (Anexo 3 –
Tomo 17.3 do presente RECAPE).
No sentido de evitar impactes nos
recursos hídricos, mais precisamente
no escoamento das linhas de água e
drenagem dos solos o projeto de
execução contempla:
- um estudo hidrológico (Volume 4 do
PE),

Instituto da
Mobilidade e
dos
Transportes,
I.P. (IMT)

- o dimensionamento hidráulico para as
várias linhas de água intercetadas por
passagem hidráulica (Volume 5.4 do
PE) tendo por base a cheia centenária
- o dimensionamento das pontes para
travessia das principais linhas de água:
Rio Xarrama, Rio Degebe e Ribeira de
Vale Figueira (Volume 6 do PE)
c) justificar a não consideração de medidas que visem a maior
resiliência da infraestrutura a fenómenos extremos, em resultado das
alterações climáticas; e

c) Nesta fase são propostas algumas
medidas nomeadamente pela adequada
manutenção da via e a articulação
rápida com as entidades em situações
de ocorrências acidentais no sentido de
minorar a probabilidade e severidade
das ocorrências.
No Anexo 8 é apresentado o
Diagnóstico do Risco Associado ao
Projeto onde são avaliados também os
riscos decorrentes de Fenómenos
Extremos (Alterações Climáticas)

d) avaliar os níveis sonoros previstos e resultantes da implementação
do projeto para cada local caraterizado na situação de referência, que
não foi apresentada.

Câmara
Municipal de
Évora

A Câmara Municipal de Évora procede a uma análise das três soluções
apresentadas no EIA para o projeto da ligação ferroviária entre Évora e
Évora Norte – Variante de Évora, bem como de uma outra solução
(corredor 4) anteriormente apresentada e entretanto excluída pelas
razões expostas no Estudo de Viabilidade e, portanto, não incluída no
presente objeto de estudo.
Concluiu esta entidade que das três soluções apresentadas, o corredor
1 é inaceitável e deve ser excluído. Por outro lado, os corredores 2 e 3,
ainda que apresentem impactes negativos significativos, ultrapassam
os principais problemas que esta entidade identificou no
atravessamento da cidade. Refere ainda que “(…) O corredor 2
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d) Nesta fase, com dados mais
rigorosos do projeto é desenvolvida
nova avaliação dos níveis sonoros
apresentada no Anexo 4.1 – Estudo de
Ruído e Tomo 17.7 – Projeto de
Proteção Sonora de onde resulta a
identificação das zonas onde se prevê a
necessidade de barreiras acústicas.
Com o Projeto de Execução é possível
aprofundar e detalhar as componentes
da infraestrutura a desenvolver no
corredor selecionado na DIA, tendo sido
o projeto devidamente ajustado ao
território, tentando minimizar ao máximo
os
seus
impactes
negativos,
nomeadamente através:
- do projeto de via (Volume 3), com a
otimização do desenho do projeto em
planta e em perfil às condicionantes
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Entidade

Síntese das Principais Considerações
atravessa espaços residenciais de pequena propriedade, que se
desenvolveram na envolvente da cidade de Évora e dela dependem
formal e funcionalmente, acarretando custos sociais muito elevados.
O corredor 3 tem custos ambientais muito importantes, uma vez que
atravessa montados e outros importantes valores naturais”.
Sugere esta entidade o estudo de uma possibilidade de uma variante à
cidade de Évora, para mercadorias perigosas, que não ponha em
causa a ligação ferroviária, reafirmando ainda considerar essencial
garantir que qualquer uma das opções de ligação deverá contemplar
uma estação/cais ou zona logística de mercadorias que potencie o uso
daquela ferrovia para o desenvolvimento económico de Évora e da
região.
Regista ainda com agrado o esforço feito para se encontrarem
alternativas reais ao inaceitável atravessamento da cidade de Évora,
sublinhando a importância da solução que vier a ser escolhida dever
ser objeto de um estudo aprofundado de implantação no terreno de
modo a reduzir o máximo possível os impactes negativos identificados
ou que venham a ser identificados e a apontar medidas de
minimização.
Consideração
Face às questões suscitadas no parecer emitido pela CM de Évora,
entendeu-se necessária a solicitação de esclarecimentos específicos à
Infraestruturas de Portugal, S.A.. Em resposta, o proponente
apresentou um documento, constante em anexo ao presente parecer,
onde retoma a argumentação de base para justificação das opções
tomadas no sentido da otimização do projeto, tendo em conta as
condicionantes ambientais e socioeconómicas.
Do documento apresentado destacam-se os argumentos relativos à
não viabilidade de aproveitamento do corredor do IP2 para
desenvolvimento da ligação ferroviária entre Évora – Évora Norte.
Neste contexto, o proponente refere que em fase de Estudo de
Viabilidade foram considerados outros corredores para além das 3
soluções submetidas a procedimento de AIA, incluindo o corredor de
desenvolvimento do IP2. Sobre esta alternativa refere o proponente
que “apesar de a área de terraplenagem do IP2 ter uma largura
suficiente para acomodar uma linha ferroviária, apresenta inclinações
longitudinais que não são compatíveis com os limites máximos
admissíveis para esta linha ferroviária. Uma linha ferroviária para
tráfego de mercadorias deverá ser dimensionada com um perfil
longitudinal de 12,5 ‰ de inclinação, máxima 15,0 ‰. O novo IP2
apresenta inclinações longitudinais superiores a 20 ‰ (…) não seria
possível adequar a plataforma construída para o novo IP2, sem que
fosse necessária uma intervenção profunda. Acresce que esta solução
comprometeria um futuro desenvolvimento da obra para implantação
do novo IP2 (…)”.

Repercussões no Projeto de
Execução
locais;
- dos projetos de restabelecimentos,
passagens superiores e inferiores,
caminhos paralelos (Volume 8 e 9 do
PE) que pretendem dirimir os impactes
sociais decorrentes da afetação das
acessibilidades locais;
- do projeto de drenagem (Volume 5) e
dos projetos específicos para as pontes
do rio Xarrama, rio Degebe e Ribeira de
Vale Figueira (Volume 6 do PE) que
permitem minimizar os impactes nos
recursos hídricos.
- do projeto de Serviços Afetados
(Volume
14)
que
garante
o
restabelecimento
de
todas
as
infraestruturas interferidas pelo projeto
- do projeto de expropriações (Volume
15) que identifica as propriedades
intercetadas e seus atributos garantido
a compensação justa pelas inevitáveis
afetações.
No Anexo 2 (Tomo 17.3) são
apresentadas as principais peças de
projeto que apoiam a análise do
presente documento, nomeadamente a
planta-perfil do traçado (Anexo 2.1), as
peças desenhadas das obras de arte
especiais
(Anexo
2.3)
e
dos
restabelecimentos,
passagens
superiores e inferiores (Anexo 2.4)

O proponente refere ainda que esta alternativa, ao fazer a ligação ao
troço Évora-Caia mais a nascente, não viabilizaria a futura estação de
Évora Norte, planeada como ponto de conexão entre a rede
convencional e o prolongamento do eventual futuro corredor de
passageiros, afastando a estação da cidade de Évora e das principais
acessibilidades rodoviárias.
O proponente fundamenta assim o abandono da alternativa de
utilização da zona de desenvolvimento do IP2.
De salientar, contudo, que nesta fundamentação o proponente nada
refere quanto à impossibilidade de um alargamento do corredor já
existente e implantação da linha ferroviária em área imediatamente
adjacente, o que poderia anular, pelo menos parcialmente, alguns dos
inconvenientes apontados (interferência com obras de arte,
condicionamento da realização da obra do IP2, incompatibilidade de
inclinações).
Quanto à futura estação de Évora Norte, considera-se que poderia ter
sido equacionada a possibilidade de localizações alternativas e
respetiva ligação à rede rodoviária existente.
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Quadro 23 - Articulação do projeto com as exposições decorrentes da Consulta Pública em fase de AIA do Estudo
Prévio
Entidades e
Particulares

Síntese das Principais Considerações

Repercussões no Projeto de Execução

ANAC –
Autoridade
Nacional de
Aviação

Informa que a área de estudo não é afetada por qualquer
servidão aeronáutica civil, não havendo, por isso, nada a opor
ao desenvolvimento do projeto. Contudo, embora não se
preveja, dado o tipo de projeto, se ocorrer a instalação de
elementos cujas alturas acima do solo se possam considerar
como obstáculos à navegação aérea, conforme definido na
Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de maio,
solicita que seja dado conhecimento para eventual validação
de balizagem diurna e luminosa.

O projeto de execução integra uma torre de
telecomunicações (GSM-R - Global System for
Mobile Communications - Railway) pelo que
foi desenvolvido novo contacto com a ANAC
no sentido de verificar a sua compatibilidade
com a circulação aeronáutica no local.

DGADR –
Direção-geral
de Agricultura
e
Desenvolvime
nto Rural

Informa nada ter a opor ao projeto.

Direção-Geral
do Território

Informa que o seu parecer é favorável ao projeto devendo-se,
no entanto, ter em consideração as recomendações a seguir
indicadas: relativamente à rede geodésica da existência de
alguns vértices na área de estudo, embora não ocorram
dentro do limite dos corredores das três soluções alternativas;
e da rede de nivelamento geométrico de alta precisão, da
existência de uma marca, cuja integridade deverá ser
preservada. Quanto aos limites administrativos que as peças
desenhadas contenham a representação dos limites
administrativos, concelho e freguesia e a referência na
legenda aos mesmos, bem como a referência à CAOP
utilizada.

EMFA –
Estado-maior
da Força Aérea

Informa que o projeto não se encontra abrangido por qualquer
servidão de unidades afetas à Força Aérea

SEPNA

Não observa quaisquer condicionalismos à execução do
projeto devendo contudo ser acautelados os aspetos a seguir
mencionados: existência de uma pequena sobreposição
limítrofe com ZPE de Évora Norte (PTCON0055), cuja
responsabilidade pela gestão é o ICNF; perigosidade de risco
de incêndio alta e muito alta, na área compreendida entre os
montes Seixo, Seixalinho e Galvoeirinha; existência de
carreira de tiro do Exército Português, sob gestão e utilização
do CTer de Évora, próximo das coordenadas LAT
38º34´900´´N e LONG W 7º51´792´´.

Turismo de
Portugal

Sem repercussões

A marca da rede de nivelamento geométrico
está localizada na proximidade da zona inicial
do traçado, junto à passagem desnivelada,
sem qualquer afetação pelo projeto.
A identificação da marca de nivelamento foi
acrescentada na planta de condicionantes
(Desenho
F-LE039EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0601.00) Tomo 17.4.
Nas peças desenhadas que integram o Tomo
17.4 é feita a identificação do concelho e
freguesias intercetadas, bem como o CAOP
utilizado (CAOP2018).
Sem repercussões
A Solução 2 evita a proximidade à carreira de
tiro (a 900 metros do km 120+500).
Esta solução está também afastada dos
montes Seixo, Seixalinho e Galvoeirinha (a
mais de 3km do final do traçado).
A sobreposição com a zona limítrofe da ZPE
ocorre a partir do km 126+350, na zona onde
o projeto se desenvolve sobre a linha de
Évora já existente minimizando os impactes
sobre esta área sensível.

Considera que do ponto de vista da oferta turística existente a
solução 2 é a mais favorável.

Sem repercussões
Sem repercussões

CIMAC –
Comunidade
Intermunicipal
do Alentejo
Central

A CIMAC dá enfase aquilo que no seu entendimento é a
questão mais premente desta avaliação, que é a ausência da
solução, na sua perspetiva, mais coerente: o corredor do IP2,
designado no Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) por
“corredor 3” sendo que nenhuma das soluções abordadas no
presente EIA será a mais indicada para o estabelecimento do
traçado. Discorda, ainda, da avaliação dos fatores ambientais
ruído e vibrações e recursos hídricos e da forma como foi
negligenciado, quando se prevê um tráfego muito intenso, o
grau de incomodidade nos vários recetores sensíveis.

A análise do ruido é nesta fase mais
aprofundado como se apresenta no Anexo 4.1
– Estudo de Ruído e no Tomo 17.7 - Projeto
de Proteção Sonora.
Na temática dos recursos hídricos, nesta fase
são desenvolvidos os Estudos Hidrológicos,
projetos de drenagem (Volume 5) e projetos
de pontes (Volume 6) que garantem o
dimensionamento adequado do projeto face
aos recursos existentes. Quanto ao meio
hídrico subterrâneo conjuntamente com o
RECAPE é apresentado um programa de
monitorização (Tomo 17.5) dos recursos
hídricos subterrâneos que pretende verificar
os impactes residuais do projeto no meio
hídrico subterrâneo.

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE – VARIANTE DE ÉVORA
VOLUME 17 – RECAPE – TOMO 17.2 – RELATÓRIO BASE
F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.RB.00

85

Entidades e
Particulares

Síntese das Principais Considerações

Quercus –
Associação
Nacional de
Proteção da
Natureza

A Quercus defende que devem ser avaliadas outras soluções
que permitam minimizar os impactes do projeto. Sublinha que
os principais impactes se traduzem na significativa afetação
urbana, no caso da solução 1, e de solo rural, no caso da
solução 3, designadamente, no montado de sobro e azinho,
de espaços agrícolas, de solos de RAN e áreas de REN,
sendo que, sublinha, a cumulatividade de efeitos, com outros
projetos, sobre estes recursos, acentua a significância dos
impactes. Na comparação de alternativas, considera que a
solução 3 apresenta maiores impactes ambientais, em quase
todos os descritores, pelo que não poderá ser aprovada. Mas
também, conclui, não se pode descurar o valor patrimonial da
cidade de Évora, conjunto classificado como Património
Mundial da Unesco, a valorização da paisagem no seu
enquadramento, bem como o bem-estar e a qualidade de vida
das populações.

Associação de
Moradores de
Garraia

A Associação de Moradores da Garraia, que representa um
universo de mais de 500 residentes distribuídos por cerca de
150 quintas de pequena/média dimensão situadas, na sua
maioria, em Reserva Agrícola Nacional, onde se pratica a
agricultura e a pecuária, considera que nenhuma das soluções
de traçado apresentadas vai de encontro à salvaguarda dos
interesses das populações que representa, pelo que entende
que deve ser equacionada outra solução que minimize os
impactes e a qualidade de vida das pessoas,
designadamente, no que concerne ao ruído e vibrações, à
supressão de acessibilidades por atravessamento da viaférrea, ao eventual derrame de matérias perigosas e à
segurança.

Repercussões no Projeto de Execução

Sem repercussões.
São consideradas no presente RECAPE
diversas medidas que pretendem minimizar os
impactes do projeto no território.

Com o projeto de execução é feito um esforço
para garantir as acessibilidades da população
através de um conjunto de restabelecimentos,
passagens superiores e inferiores e caminhos
paralelos (Volume 8 e 9 do PE). Em todas as
PS estão contemplados passeios.
A análise do ruido agora desenvolvida no
Anexo 4.1 – Estudo de Ruído e Tomo 17.7 Projeto de Proteção Sonora permite identificar
situações de necessidade de barreiras
acústicas.
O projeto de Serviços Afetados (Volume 14
do PE) garante o adequado restabelecimento
de todas as infraestruturas interferidas pelo
projeto
Os riscos associados ao projeto são
abordados no Anexo 7 – Diagnóstico do
Risco Associado ao Projeto.
Como referido no Anexo 7 não haverá
transporte de matérias perigosas pelo que os
riscos associados a este transporte são nulos.

Grupo Pró
Évora

O Grupo Pro-Évora entende que em prol da defesa da
qualidade de vida das pessoas, deverá ser adotada uma
solução de traçado que afete o menor número possível de
habitantes, pelo que deverá ser afastada, o mais possível, das
áreas habitacionais. É convicção desta entidade que deveria
ter sido equacionada a alternativa, previamente estudada, de
compatibilização com o traçado rodoviário do IP2, por ser
aquela
que
minimizaria
os
impactes
ambientais,
designadamente no que respeita ao ruído, às vibrações, à
perigosidade de materiais transportados, à afetação dos
recursos hídricos, à quebra de ligações de proximidade, ao
enquadramento paisagístico do Centro Histórico e
enquadramento paisagístico em geral, e ao efeito de barreira,
particularmente evidente nas soluções de traçado 1 e 2.

Com o projeto de execução é feito um esforço
para garantir a menor afetação possível das
áreas habitacionais e respetivos habitantes da
envolvente.

Movimento de
Cidadãos
Évora Unida

O Movimento de Cidadãos Évora Unida discorda do abandono
da solução designada no EVA por “corredor 3”, por considerar
que seria das soluções estudadas, a mais compatível com os
interesses da cidade. Das três soluções, ora em avaliação,
considera que as soluções 1 e 2 mantêm os riscos inerentes à
proximidade do tecido urbano e a solução 3 é,
comparativamente, muito inferior ao indicado “corredor 3”.
Espera esta entidade que a decisão final para a ligação
ferroviária Évora-Évora Norte não se circunscreva às três
soluções apresentadas, e que seja retomada a alternativa de
traçado que gerou significativo consenso na cidade de Évora.

Sem repercussões
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Entidades e
Particulares

Síntese das Principais Considerações

Repercussões no Projeto de Execução

NERE

O NERE julga que a solução a adotar deve salvaguardar a
minimização dos impactos sobre as populações, o ambiente, o
património e o ordenamento do território, bem como a
racionalidade económica na exploração, a valorização do
“hinterland” e, ainda, a articulação e compatibilidade com o
transporte de passageiros. Ao fazer-se passar todas as
alternativas de tráfego de mercadorias pela atual estação
ferroviária de Évora, considera esta entidade que nenhuma
obvia, satisfatoriamente, aqueles impactos. Depois discorda
da exclusão da solução avaliada no EVA, designada por
“corredor 3”, que aproveitaria o espaço canal ocupado pelo
IP2, e que na sua ótica evitaria a duplicação de impactos
numa área de património sensível, além de que garantiria o
maior afastamento da cidade, permitindo a sua expansão e a
antevisão de uma futura variante sul à atual estação
ferroviária que integrasse uma área de terminal logístico que
servisse a cidade/região aumentando, assim, a sua
atratividade económica.

Sem repercussões

EDP
distribuição

Tem uma posição favorável ao projeto mas adverte que ao
longo da ligação ferroviária em avaliação existem
atravessamentos de várias linhas de média e alta tensão.
Informa, no entanto, que já estão, em conjunto com a IP, a
proceder ao estudo de soluções a adotar de forma a resolver
todas as situações mencionadas de forma a garantir que
sejam respeitadas as distâncias regulamentares impostas na
legislação. Chama a atenção para a necessidade de terem de
ser preservados os respetivos corredores de passagem das
linhas, devendo ser observadas as distâncias regulamentares,
relativamente a edificações a construir sob ou na vizinhança
das linhas em causa. Também deverão ser tomados cuidados
especiais na montagem e manobra de quaisquer dispositivos
auxiliares utilizados na construção da infraestrutura em causa
(gruas, guindastes, etc) sob as referidas linhas de média e alta
tensão, devendo a EDP distribuição ser, obrigatoriamente
consultada, por escrito, para que se pronuncie acerca dos
procedimentos e cuidados a ter para que este tipo de
equipamentos possa ser montado e manobrado em total
segurança. A não solicitação de parecer ou o seu acatamento,
implicará para a IP a total responsabilidade por qualquer
acidente que venha a ocorrer.

O projeto de Serviços Afetados (Volume 14
do PE) garante o adequado restabelecimento
de todas as infraestruturas interferidas pelo
projeto

EPAL, SA

Constata que o EIA refere da necessidade de compatibilizar
as intervenções preconizadas de modo a mitigar os impactes
com as infraestruturas das águas de Portugal, com a devida
reposição das adutoras, coletores e infraestruturas associadas
e com vista a otimizar as soluções a desenvolver e dado que o
estudo não abrange a totalidade das infraestruturas,
designadamente na vertente de saneamento, envia ficheiro
georreferenciado com as infraestruturas da AdVT na
envolvente. Contudo, adverte que caso seja necessário obter,
com rigor, a altimetria e planimetria daquelas infraestruturas,
deverão ser efetuadas as necessárias pesquisas que deverão
ser acompanhadas por técnicos da EPAL. Por último, recorda
que aquando da elaboração do projeto de execução, os
desvios das suas infraestruturas decorrentes da intervenção
em análise deverão ser, atempadamente, submetidos a
parecer daquela entidade.

O projeto de Serviços Afetados (Volume 14)
garante o adequado restabelecimento de
todas as infraestruturas interferidas pelo
projeto.

REN

Invocando o estrito cumprimento da legislação em vigor,
informa nada ter a obstar quanto ao projeto.

Sem repercussões
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Entidades e
Particulares

Síntese das Principais Considerações

Repercussões no Projeto de Execução

Ângulo Sólido

Ângulo Sólido considera que a solução designada por
“corredor 3” no EVA e cujo percurso seguia paralelamente ao
percurso do IP2 seria, na sua perspetiva, a solução mais
favorável, uma vez que os impactes acumulados seriam
minimizados, pelo que julga que aquela proposta deve ser
equacionada, apesar de não ter sido agora ponderada.
Considera que a solução 1 de traçado constitui uma solução a
abandonar, por comprometer o crescimento da Cidade de
Évora para Nascente, criar ruturas entre bairros e gerar perda
de qualidade de vida dos habitantes. E, também, a solução 2
uma vez que atravessa áreas residenciais de pequena
propriedade, que se desenvolveram na envolvente da Cidade
de Évora e dela dependem formal e funcionalmente.

Sem repercussões

Bovino sul
Produção
Agropecuária
Lda.

Discorda da solução 2 que "corta" ao meio a exploração
sensivelmente ao KM 119+250. Esclarece que se trata de uma
exploração de bovinos da raça Salers em linha pura, com a
marca de exploração autorizado nº VX15O, que cumpre os
requisitos de ambiente e bem-estar animal. Esta solução irá,
inclusive, afetar o único ponto de captação de água existente
na parcela, inviabilizando-a do ponto de vista técnico, prático e
económico. Por fim, adverte que o único acesso à exploração
é feito pelo CM 1149, devendo ser assegurado o seu
restabelecimento.

O CM1149 será mantido através da PS 120.1.
(ver Volume 8 e 9 do PE)

António
Carvalho

Alerta para a existência de uma Fábrica de Rações para
Animais "Nutrimonte", junto ao Bairro de Sto. António que com
adoção da solução 2, verá o seu único acesso de veículos
pesados intercetado pela linha férrea (Bairro Sto. AntónioNutrimonte), pelo que terá de ser garantida à empresa,
fornecedores e clientes uma alternativa de acesso, durante e
após a conclusão da obra.

António
Chambel

Considera inacreditável que todas as soluções de traçado
propostas atravessem a cidade de Évora, e advoga que a
solução de traçado deveria passar pela zona industrial, com
uma plataforma logística.

Sem repercussões

António
Manuel
Baltazar
Mendes

Discorda do abandono do traçado original da linha de
Estremoz e defende que se opte pela solução 1.

Sem repercussões

António
Manuel Ribeiro
Cardoso

Advoga que a solução 3 será a mais favorável desde que se
equacione um afastamento da linha férrea num pequeno
troço, junto ao bairro da Caeira.

Sem repercussões

António Paulo
Duque
Fonseca

Residente na Quinta do Evaristo, manifesta o seu apoio
incondicional ao corredor 2. Contudo, adverte, poderiam ter
sido estudadas outras soluções, designadamente um corredor
a encostar ao traçado do IP2.

Sem repercussões

Bernardino
Nobre

Manifesta o seu total desacordo com passagem do comboio
dentro da cidade e considera que o traçado a escolher não
pode ser nenhum dos três, devendo a opção passar por uma
solução de traçado paralela ao IP2.

Sem repercussões.

Bruno Branco
Cardoso

Começa por sublinhar que o projeto só se deve cingir à rede
ferroviária que consta do PDM, não existindo fundamentação
legal para a AIA abranger outras alternativas. Refere que a
sua família será gravemente prejudicada, uma vez que a
residência familiar se encontra localizada, desde os anos 90,
no corredor designado na AIA de solução 2, sendo que o PDM
nunca fez qualquer referência à possibilidade (nem sequer
remota) de ser implantada uma rede ferroviária a cerca de 50
metros da sua residência de família. Reforça que a escolha do
local que escolheu para residir teve em consideração o
afastamento adequado da rede ferroviária e de outras
infraestruturas produtoras de ruídos e vibrações.

Sem repercussões.

Será mantido o acesso através da PS 120.1.
(ver Volume 8 e 9 do PE e Anexo 2.4 –
Tomo 17.3)
A afetação das acessibilidades ocorrerá
apenas durante a fase de construção sendo
que deverão sempre ser criadas alternativas
viáveis ao acesso durante a obra que deverão
ser claramente divulgadas à empresa e
demais habitantes afetados.
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Carlos Miguel
Gonçalves
Cruz da Cruz

Acha impensável não se ter considerado uma ou várias
alternativas que não atravessem o perímetro urbano de Évora.
Todas as alternativas apresentadas, para além de afectarem
directamente o bem-estar e qualidade de vida das
populações, afetam a paisagem que se avista do centro
histórico de Évora.

Carmo
Gravelho /
Marta Jorge /
Pedro Pessoa

Consideram que a solução 1 constitui uma solução a
abandonar por comprometer o crescimento da Cidade de
Évora para Nascente, comprometer a execução da Circular
Ramo Nascente e por criar ruturas entre bairros e gerar perda
de qualidade de vida dos habitantes. O “corredor 3”
apresentado no EVA cujo percurso seguia paralelamente ao
percurso do IP2, afigura-se-lhes como o mais favorável, uma
vez que os impactes acumulados seriam minimizados, pelo
que consideram que esta proposta deveria ser equacionada.

Catarina
Almodôvar /
Paulo
Almodôvar /
Maria de
Lurdes
Almodôvar /
Telma Mendes

Votam na solução 1, que consideram a “mais justa dentro da
injustiça que é todo este projeto”.

Hartmut
Nestler

Discorda de qualquer das soluções propostas, que considera
medíocres e erradas. O comboio deverá ter um traçado com
as características da A6.

Hugo Sécio

Atendendo à proximidade da cidade de Évora, e em especial
das condutas de água da rede pública e esgotos que se
situam junto ao Bairro do Frei Aleixo, considera imperativo
assegurar a sua colocação do lado nascente da futura linha de
comboio de mercadorias (caso se opte pelo traçado 1 ou 2)
antes da sua construção.

Isabel Pinheiro

Repercussões no Projeto de Execução
Sem repercussões.
No presente RECAPE são apontadas diversas
medidas que pretendem minimizar os
impactes do projeto.

Sem repercussões.

Sem repercussões.

Sendo absolutamente inadmissível que não tenha sido
equacionada uma única hipótese de traçado que não
atravesse a cidade de Évora tendo sido ignorados todos os
apelos no sentido de ser respeitado o bem-estar dos
munícipes de Évora, espera agora que, pelo menos, sejam
implementadas medidas minimizadoras do incómodo para os
moradores das proximidades da linha, seja qual for a hipótese
escolhida, designadamente: colocação de barreiras acústicas
de proteção contra o ruído; criação de passagens viárias
desniveladas, nas vias que venham a ser atravessadas pela
linha férrea.

Projeto de Serviços Afetados (Volume 14)
garante o adequado restabelecimento de
todas as infraestruturas interferidas pelo
projeto.
Existem medidas aplicadas ao projeto de
execução que permitem minimizar a afetação
das áreas residenciais da envolvente,
nomeadamente:
- Otimização do traçado da via, em planta e
perfil, às condições locais (Volume 3);
- Garantia das acessibilidades através dos
restabelecimentos superiores e inferiores e
caminhos paralelos (ver Volume 8 e 9 do PE
e Anexo 2.4 – Tomo 17.3);
- Estudo de Ruído (Anexo 4.1) e Projeto de
Proteção Sonora (Tomo 17.7) que permite
identificar os locais onde serão adotadas
barreiras acústicas.

João Cidades

Escolhe a solução 3.

Sem repercussões.

João Manuel
Pardal Silva
Batista

Considera que a hipótese de o traçado ferroviário acompanhar
o futuro IP2, solução bastante mais consensual na cidade,
deveria ter sido mais uma solução do estudo prévio.

Sem repercussões.
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Entidades e
Particulares

Síntese das Principais Considerações

Repercussões no Projeto de Execução
Existem medidas aplicadas ao projeto de
execução que permitem minimizar a afetação
das áreas residenciais da envolvente,
nomeadamente:

João Paulo
Mira de Vilas
Boas Potes

Considera que qualquer das soluções de traçado propostas
não acautelou minimamente os interesses e o bem-estar das
populações residentes, bem como os proprietários dos
terrenos a afetar. Não sentindo abertura para uma outra opção
que tenha em conta as preocupações referidas considera que
a solução 2 poderá ser aquela que menos possa afetar toda a
envolvência desta obra.

- Otimização do traçado da via, em planta e
perfil, às condições locais (Volume 3);
- Garantia das acessibilidades através dos
restabelecimentos superiores e inferiores e
caminhos paralelos (ver Volume 8 e 9 do PE);
- Estudo de Ruído (Anexo 4.1) e Projeto de
Proteção Sonora (Tomo 17.7) que permite
identificar os locais onde serão adotadas
barreiras acústicas;
- Medidas decorrentes do Plano de medidas
de minimização da afetação da mobilidade da
população (Anexo 6.2).

José Ernesto
Oliveira

Considera que a solução 2, apresentada como mais favorável,
acarretará um gravíssimo prejuízo aos proprietários e
moradores na UOPG 1, frente à área urbana, prevista em
PDM como Parque de Feiras e Exposições de Évora. Será,
refere, particularmente, afetado por naquela solução se prever
a construção de uma passagem desnivelada em viaduto com
185m de extensão e 9,5m de altura (PS 119.1), que arranca
mesmo
junto
à
porta
de
entrada
da
sua
propriedade/habitação. A escolha da solução 3, que é a que
mais se afasta do perímetro urbano e do centro histórico,
património da humanidade, resolveria todos os graves
prejuízos que advêm da solução 2, pois não colide com
qualquer área habitacional, implantando-se apenas em
terrenos agrícolas.

Sem repercussões. Foram desenvolvidos
ajustes na PS 119-1 no sentido de minimizar a
interferência com as habitações adjacentes a
norte e fazendo uma melhor articulação com
as acessibilidades existentes.

José Adriano
Murteira
Martins

Salienta que os cidadãos e moradores dos bairros de Santo
António, Poço entre Vinhas, Santa Luzia, 25 de Abril e
Senhora da Saúde serão muito prejudicados com as soluções
de traçado 1 e 2 e defende a escolha da Solução 3 ou, em
alternativa, o corredor junto ao IP2.

Sem repercussões.

José Luís

Entende que um corredor mais retilíneo entre a estação de
Évora e a estação técnica 1 ao pk 132 seria a solução mais
razoável.

Sem repercussões.

Júlio Morais

Considera que todos os traçados apresentados terão impactos
significativos sobre o ambiente em geral e a população em
particular. Por isso, defende que deverá ser estudada uma 4ª
alternativa que siga o traçado da IP2.

Sem repercussões.

Luis Pardal

Acha que nenhuma das alternativas apresentadas deverá ser
viabilizada havendo espaço para reconsiderar uma quarta
alternativa que acompanhe o traçado em construção do IP2,
facilitando expropriações e simultaneamente absorvendo os
impactos já previstos.

Sem repercussões.

Manuel Silva

É de opinião que a decisão sobre o traçado da linha ferroviária
de Évora recaia sobre solução 3, pois é aquela que menos
interfere com o bem-estar da população residente.

Sem repercussões.

Margarida
Figueiredo

Discorda de qualquer uma das três soluções propostas, que
apresentam desvantagens para as diversas áreas
habitacionais.

Sem repercussões.

Maria Luísa
Quitério

Considera que deverá ser escolhida a solução 3 que ocuparia
terreno livre (agrícola) e não o núcleo habitacional.

Sem repercussões.

Maria Manuela
Firmino Fialho

Moradora na Garraia, opõe-se à solução 2 referindo que a
implantação de uma linha ferroviária com tráfego contínuo
induzirá uma desvalorização dos terrenos da Garraia. A
solução 3 é, para si, a mais favorável.

Sem repercussões.
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Entidades e
Particulares

Síntese das Principais Considerações

Repercussões no Projeto de Execução

Mário Figueira

Considera que a solução 2 tem um impacto muito negativo na
atividade económica da Garraia. Reforça que a IP deve
procurar um traçado alternativo que não promova o
isolamento das periferias de Évora, em particular da Garraia,
pelo impacto social e económico que essa decisão acarreta.

Sem repercussões.

Nuno Guegués

Considera que as soluções de traçado 2 ou 3 são as mais
adequadas sendo que deve ser adotada aquela que acarretar
menos custos.

Sem repercussões.

Pedro Nobre

Discorda, numa cidade que é património com valor cultural e
reconhecido pela Unesco, o seu atravessamento por
comboios de mercadorias. Defende o estudo de outras
soluções que afastem o comboio de mercadorias da cidade,
de modo a que não se perca o bem-estar de toda uma
população.

Com o presente RECAPE é desenvolvido um
Estudo de Impacte Patrimonial referente ao
Centro Histórico de Évora – Bem universal da
UNESCO (Tomo 17.8)

Ramalho
Godinho

Considera a solução 1 como a mais viável já que permite uma
requalificação enorme, com minimização de custos.

Sem repercussões.

Ricardo Melro

Prefere, em termos comparativos, a solução 2, com algumas
alterações.

Sem repercussões.

Rui Rosado

Defende a solução 3 pela antiga linha de Reguengos até ao
IP2.

Sem repercussões.

Sandra
Gonçalves

Considera que a única solução será a de um quarto traçado
que afaste o mais possível a linha férrea de zonas habitadas.

Sem repercussões.

Em suma, as considerações passíveis de integrar no Projeto de Execução foram todas elas
atendidas.
Com a passagem de uma fase de Estudo Prévio para a fase de Projeto de Execução foram
desenvolvidos os projetos de detalhe que permitem otimizar a infraestrutura ao território e
responder a grande parte das solicitações.
Adicionalmente, com o presente RECAPE são desenvolvidos estudos mais detalhados a vários
níveis que permitem completar a análise de impactes desenvolvida no EIA e propor medidas de
minimização adicionais tidas como adequadas para dirimir os impactes introduzidos pela
infraestrutura.

5.4.2

Contacto a Entidades Externas

Na presente fase foram desenvolvidos contactos adicionais com entidades gestoras de
infraestruturas, nomeadamente Altice, EDP e EPAL no sentido de projetar o devido
restabelecimento das infraestruturas intercetadas pelo projeto.
Em virtude da necessidade do projeto contemplar duas torres de telecomunicações foi contactada a
ANAC - Autoridade Nacional de Aviação de modo a compatibilizar o projeto com a navegação aérea.
Foi igualmente contactada a Câmara Municipal de Évora no sentido de aferir, tanto a
compatibilidade com as infraestruturas da sua competência, como de outras opções de projeto a
desenvolver de forma articulada com as necessidades do município, nomeadamente o modo como
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se desenvolvem os restabelecimentos rodoviários e outras opções de minimização da afetação das
acessibilidades da população.
De destacar ainda que foi assinado um protocolo entre a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central e a IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A. de modo a
possibilitar criar soluções para os troços de ferrovia a desativar, nomeadamente transformando-os
em ecopistas, destinadas a modos suaves de mobilidade, cicloturismo, pedestrianismo.

5.5

Alterações do projeto entre as fases de Estudo Prévio e o Projeto de Execução

O Projeto de Execução segue as diretrizes gerais estabelecidas na fase de Estudo Prévio para a
Solução 2 com alterações decorrentes do aprofundar do projeto. Como alterações mais expressivas
refere-se:


Ajustes do eixo do traçado (diretriz):
-

Entre os km 118+275 a 119+000 houve um afastamento para a direita em pouco
mais de 3 metros (intuito de aumentar o afastamento do bairro de Santa Luzia e
maior aproveitamento do Ramal de Reguengos – Medida 2 e Medida 12 da DIA);

-

119+000 a 119+700 ajuste da diretriz para a esquerda em pouco mais de 5 metros
(Medida 2 da DIA);

-

119+825 a 120+575 ajuste da diretriz para a esquerda num afastamento de até
cerca de 16 metros (Medida 2 da DIA);

-

121+275 a 122+700 ajuste da diretriz num afastamento de até cerca de 90 metros
(minimizar a afetação do montado – Medida 23 da DIA)



Ajuste na cota de desenvolvimento do traçado (rasante):
-

117+750 a 119+275 a rasante está a cota superior – atingindo no máximo de cerca
de 2 metros;

-

119+275 a 121+300 a rasante passou para uma cota inferior (maior escavação) –
atingindo no máximo de cerca de 4 metros;

-

121+300 a 122+525 a rasante está a cota superior – atingindo no máximo de cerca
de 1,7 metros.



Aferição dos restabelecimentos, passagens superiores (PS), inferiores (PI) e agrícolas (PA)
tentando um melhor ajuste ao território (medida 10 e 11 da DIA) e inserção de novos onde
necessário, nomeadamente acrescendo face ao Estudo Prévio:
-

PS 120.1 – PK 120+088

-

PA 121.2 – PK 121+586
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-

PA/PH 122.1 – PK 122+213

-

Passagem pedonal a desenvolver na zona do km 123+800 a 124+100

Aferição da extensão dos viadutos (Medida 9 e 14 da DIA):
-

Ponte do Rio Xarrama – de 48 metros para 195 metros;

-

Ponte do Rio Degebe – de 36 metros para 97 metros;

-

Não se justificou alteração na extensão da ponte da ribeira de Vale Figueira pelo que
se mantêm com 36 metros de extensão conforme a fase de Estudo Prévio.



Pormenorização dos elementos que compõem o projeto (com identificação de caminhos
paralelos e caminho de serviço, zona neutra, drenagem, instalações fixas de tração elétrica,
vedações).

No Desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0301.00 a 0305.00 – Implantação do Traçado
apresentado no Tomo 17.4 é possível identificar o projeto em estudo. Neste mesmo desenho é
representado o eixo traçado do estudo prévio de modo a ser possível verificar as alterações
desenvolvidas.
5.6

Síntese de Alterações face ao Estudo Prévio e Respetiva Avaliação de Impactes

Em suma, da verificação desenvolvida para atualização da informação em relação ao considerado
em fase de Estudo Prévio resume-se o seguinte:


Relativamente aos instrumentos de gestão territorial refere-se: a revisão do Programa Nacional
da Política do Ordenamento do Território (PNPOT) a aprovação do Plano Regional de
Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF ALE) e uma alteração por adaptação do PDM de
Évora, contudo sem repercussões sobre o projeto em desenvolvimento.



No que concerne a condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, não houve
alterações relevantes face às considerações tidas em fase de Estudo Prévio. O projeto de
execução (PE19 - Servições Afetados) foi devidamente articulado com todas as entidades
gestoras de serviços que se desenvolvem na zona.



Em resultado dos contactos recolhidos na consulta pública têm-se que:
-

O traçado agora em desenvolvimento seguiu as orientações da DIA, desenvolvendo-se
no corredor da Solução 2.

-

O projeto, dentro das suas limitações técnicas, tem em conta as preocupações
generalizadas (ruído, efeito barreira, afetação de infraestruturas) criando soluções que
permitem de minimizar os impactes introduzidos pela infraestrutura.
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Dos contactos adicionais desenvolvidos pela equipa de projeto resultou uma articulação
adequada do projeto de execução com as condicionantes e servidões existentes.

As alterações de projeto vão no sentido de melhorar o traçado da fase de Estudo Prévio,
detalhando os vários elementos que compõem o projeto. Assim, o Projeto de Execução permite
minimizar desde já alguns dos impactes identificados na fase anterior, nomeadamente através da
consideração de caminhos paralelos, restabelecimentos, balizagem da catenária para avifauna,…).
Refere-se ainda que, como é procedimento comum neste tipo de projetos, nesta fase foram
desenvolvidos novos trabalhos arqueológicos de campo – prospeção sistemática do corredor. Destes
trabalhos não resultou a identificação de novas ocorrências ou situações que resultem em impactes
adicionais relativamente aos já identificados na fase de Estudo Prévio Anexo 5 (Tomo 17.3).
Da mesma forma foram realizados novos trabalhos de diagnóstico e simulação no âmbito do
descritor ruído e vibrações. Destes trabalhos resultou a identificação mais rigorosa das situações
mais impactantes e nas quais é necessária a consideração de medidas de minimização para
garantir o cumprimento dos limites legais (barreiras acústicas, manta sub-balastro e palmilhas em
travessas) como se expõe no Projeto de Proteção Sonora (Tomo 17.7) e no Anexo 4 (Tomo
17.3).
Na Paisagem foi desenvolvida uma análise mais detalhada tendo em conta o Valor Universal do
Centro Histórico de Évora (Tomo 17.8) que resulta num impacte visual neutro a ligeiro, sem
alteração relevante da integridade visual e contexto cénico do Centro Histórico de Évora.
A principal alteração na análise da Paisagem é determinada pelo Projeto de Integração
Paisagística (Tomo 17.6) que, como previsto na fase de Estudo Prévio, se propõe e se assume
como a principal medida de minimização do impacte visual introduzido pelo projeto.
Na Componente Social um dos principais impactes, já referenciado na fase de Estudo Prévio,
prende-se com o efeito barreira induzido pela implantação do traçado, tanto no troço novo, como no
troço a beneficiar (uma vez que atualmente os atravessamentos são feitos de nível e a via não se
encontra vedada). Existem diversas medidas que permitem minorar este impacte, nomeadamente a
construção de atravessamentos nas várias vias intercetadas, incluindo mesmo a adaptação das
Passagens Superiores ao atravessamento pedonal, a presença de caminhos paralelos.
Desta forma, consideram-se que genericamente não houve alterações expressivas (no território
e no próprio projeto) que se repercutam em impactes negativos adicionais não conhecidos
e/ou considerados na fase de Estudo Prévio.
Os impactes do projeto são essencialmente os já previstos e identificados na fase de Estudo
Prévio sendo que alguns ajustes de projeto agora desenvolvidos permitiram uma otimização
do mesmo e minimização, tanto quanto possível, dos impactes negativos identificados.
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6

ANÁLISE DA CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL

6.1

Metodologia

Como referido anteriormente, foi emitida Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável
condicionada à Solução 2 ao Estudo Prévio da linha em análise. A DIA é apresentada no Anexo 1.1
do Tomo 17.3.
O presente capítulo integra a essência do RECAPE e que constitui a demonstração da
conformidade do Projeto de Execução com as especificações presentes na DIA.
No capítulo seguinte é feita a referência aos estudos complementares desenvolvidos com o intuito
de dar resposta ao solicitado na DIA (Capítulo 6.2) e, seguidamente são verificados todos os
tópicos mencionados na DIA (Capítulo 6.3) que permitem confirmar a conformidade ambiental do
projeto, nomeadamente:


Condicionantes;



Elementos a apresentar em RECAPE;



Medidas de Minimização e de Potenciação;



Planos de Monitorização;



Outros Planos.

De modo a auxiliar a análise dos diversos documentos que integram o processo, no Anexo 1.2 do
Tomo 17.3 são apresentados quadros síntese da análise de conformidade efetuada no presente
RECAPE. Nestes quadros apresenta-se a listagem das Condicionantes, Elementos a Apresentar
em RECAPE, Medidas de Minimização, Planos de Monitorização e Outros Planos, conforme
apresentado na DIA. Na terceira coluna é indicado o documento/capítulo do RECAPE e/ou do
Projeto de Execução, onde é comprovada a Conformidade Ambiental.
No Tomo 17.4 são apresentadas as Peças Desenhadas que apoiam a análise textual que se
apresenta neste documento.
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6.2

Estudos Complementares Realizados no Âmbito do Projeto de Execução

Como já se referiu, de forma a dar cumprimento às condições estabelecidas na DIA e no sentido de
aprofundar o conhecimento sobre determinados assuntos, foram efetuados os seguintes estudos
complementares, os quais são apresentados no Tomo 17.3 – Anexos Técnicos do presente
RECAPE:


Inventário de pontos de água (Anexo 3);



Estudo de Ruído (Anexo 4.1);



Estudo de Vibrações (Anexo 4.2);



Relatório dos Trabalhos Arqueológicos - Prospeção Arqueológica Sistemática (Anexo 5);



Plano de Comunicação com as populações locais (Anexo 6.1);



Plano de Medidas de minimização da afetação da mobilidade da população (Anexo 6.2);



Diagnóstico do Risco Associado ao Projeto (Anexo 7);



Plano de Medidas Específicas para Minimização e Monitorização dos Impactes Negativos
(Anexo 8).

A DIA refere ainda a necessidade de apresentar estudos/projetos nesta fase de RECAPE e que,
pela sua especificidade, são apresentados em Tomo independente, nomeadamente:


Programa Geral de Monitorização (Tomo 17.5);



Projeto de Integração Paisagística (Tomo 17.6);



Projeto de Proteção Sonora (Tomo 17.7);



Estudo de Impacte Patrimonial - Centro Histórico de Évora - Bem do Património Universal da
UNESCO (Tomo 17.8);



Plano de Gestão Ambiental (Tomo 17.9);



Plano de Prevenção e de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição - PPGRCD
(Tomo 17.10).

Alguns dos elementos solicitados correspondem também a elementos definidos pelo próprio Projeto
de Execução para os quais se remete a análise nessas situações.
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6.3

Análise de Conformidade

6.3.1

Condicionantes

1. Desenvolvimento do projeto de execução no corredor correspondente à solução 2 do
Estudo Prévio objeto do presente procedimento de AIA.
Como consta dos vários elementos de projeto (Anexo 2 – Tomo 17.3), como igualmente no
Desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0201.00 – Tomo 17.4, a solução de traçado do Projeto
de Execução foi desenvolvido no corredor da Solução 2 do Estudo Prévio.

2. Garantir, em fase de projeto de execução:
i.

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

ii.

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

Considera-se que os pareceres e autorizações em questão são prematuros na fase de projeto de
execução, em que o projeto é sujeito a avaliação e, por sua vez, ainda sujeito às
condicionantes/alterações que a DCAPE assim venha a determinar.
De qualquer forma, fazem parte dos elementos que integram o presente RECAPE a identificação
das áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional (F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0801.00 a
0802.00

–

Tomo

17.4)

e

a

identificação

das

áreas

de

olival

(F-LE039-

EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0901.00 a 0905.00 – Tomo 17.4) interferidas pelo projeto.
i.

A obtenção do parecer prévio vinculativo da entidade regional da Reserva Agrícola
Nacional.

O regime jurídico da RAN encontra-se previsto no Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro.
As áreas de RAN devem ser afetas à atividade agrícola e são áreas non aedificandi, numa ótica de
uso sustentado e de gestão eficaz do espaço rural (Art.º 20.º). Nos solos da RAN são interditas
todas as ações que diminuam ou destruam as potencialidades para o exercício da atividade
agrícola das terras e dos solos (Art.º 21.º).
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De acordo com o n.º 1 do artigo 22.º, as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só
podem verificar-se quando cumulativamente, não causem graves prejuízos para os objetivos a que
se refere o artigo 4.º e não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita
às componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar -se, preferencialmente,
nas terras e solos classificados como de menor aptidão, e quando estejam em causa, entre outras,
as utilizações onde se enquadra o projeto em estudo, nomeadamente (alínea l) obras de
construção, requalificação ou beneficiação de infraestruturas públicas rodoviárias, ferroviárias,
aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transporte e distribuição de energia elétrica, de
abastecimento de gás e de telecomunicações, bem como outras construções ou empreendimentos
públicos ou de serviço público.
As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para as quais seja necessária a
concessão, aprovação, licença, autorização administrativa ou comunicação prévia estão sujeitas a
parecer prévio vinculativo das respetivas entidades regionais da RAN, a emitir no prazo de 20 dias
(Art.º 23º, n.º1).
Contudo, “Quando a utilização esteja associada a um projeto sujeito a procedimento de avaliação
de impacte ambiental em fase de projeto de execução (como a situação em causa), o parecer
prévio vinculativo previsto no n.º 1 compreende a pronúncia da entidade regional da RAN nesse
procedimento” (Art.º 23º, n.º7).
Em termos de ordenamento municipal, a área de inserção deste projeto é abrangida pelo Plano
Diretor Municipal (PDM) de Évora. A revisão do PDM de Évora foi publicitada pelo Regulamento n.º
47/2008, publicado no Diário da República n.º 18 II Série, de 25 de janeiro. Entretanto, foi objeto de
3 retificações e 5 alterações por adaptação como exposto no Capítulo 5.1.
A delimitação das áreas classificadas como RAN é feita a partir da Carta de Condicionantes do
PDM. A área de RAN inserida no corredor de estudo é apresentada no No Desenho F-LE039EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0801.00 a 0802.00 do Tomo 17.4.
A implantação de uma infraestrutura ferroviária interfere diretamente com a ocupação de áreas
sujeitas ao regime da RAN, pelo que será necessária a sua desafetação face à reconhecida
importância e necessidade desta via de comunicação, quer em termos locais, quer em termos
regionais.
A área da RAN a ocupar pelo atual projeto de forma definitiva totaliza 10,1 ha, correspondendo a
cerca de 23,7% da área total (42,6 ha) a ocupar pelo empreendimento.
Refira-se que a maior parte da RAN interferida pelo projeto (7,2ha – 16,9%) ocorre em área onde já
atualmente está implantada a linha de Évora (aproximadamente a partir do km 122+700) pelo que a
ocupação atual já não é agrícola sendo o acréscimo de área a afetar apenas marginal face à
situação atual.
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ii.

A obtenção de autorização prévia concedida pela Direção Regional da Agricultura e
Pescas do Alentejo para o arranque e corte raso de povoamentos de oliveiras.

Criado com o pressuposto da defesa e proteção do património olivícola nacional, foi instituído na
legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 120/86, de 25 de maio, o regime jurídico de proteção.
Este regime estabelece que o corte ou arranque de olival carece de autorização da Direção
Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) dentro das respetivas áreas de atuação (Art.º1 do DL n.º
120/86), neste caso, a DRAP do Alentejo.
Dado o âmbito do projeto em desenvolvimento, refere-se que, ao abrigo do Art.º 2, as autorizações
de arranque ou de corte serão concedidas (alínea j)) “Quando o arranque seja efectuado em zonas
destinadas a obras de hidráulica agrícola, a vias de comunicação ou construções e
empreendimentos de interesse nacional, regional e local, bem como a obras de defesa do
património cultural e como tal reconhecido pelos meios técnicos competentes.”
O presente projeto irá implicar, inevitavelmente, o abate de oliveiras como consequência da
construção deste troço de ferrovia.
No quadro seguinte apresenta-se o número estimado de oliveiras a afetar pelo projeto em análise.
No cumprimento do n.º 1 do art.º 3.º, o quadro com a identificação das oliveiras a arrancar inclui os
seguintes elementos:
a) Localização da parcela (concelho, freguesia, lugar, nome e situação do prédio rústico onde
se situam as oliveiras);
b) Número de pés a arrancar ou a cortar e área ocupada.
Quadro 24 - Identificação das oliveiras a arrancar
Concelho

Freguesia

Identificação

Localização aproximada
relativamente ao projeto

Número de
exemplares

Área
(m2)

Densidade
(n.º/m2)

União das freguesias de
Bacelo e Senhora da
Saúde

Olival 1

121+350 a 121+700, PI1211 e PA121-2

61

17250

0,0035

2

590

0,0034

22

2774

0,0079

8

1387

0,0058

5

500

0,01

8
7

802
1657

0,01
0,0042

8

1148

0,007

121

8122

-

Olival 2

Olival 6
Olival 7

PS122-1
123+360 a 123+725 (talude
direito)
123+450 a 123+650 (talude
esquerdo)
123+820 a 123+870 (talude
esquerdo)
124+070 a 124+200
124+240 a 124+445

Olival 8

126+375 a 126+490

Olival 3
Évora

Canaviais

Olival 4
Olival 5

Nossa Senhora de
Machede

TOTAL
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A identificação das áreas de olival expostas no quadro anterior bem como de outros exemplares de
oliveiras isoladas são representadas no Desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0901.00 a
0905.00 – Tomo 17.4.
Desta forma, sugere-se assim a inclusão das medidas na DCAPE a aplicar à fase “prévia à obra”,
como se expõe de seguida, de modo a garantir que o projeto será desenvolvido e implementado
conforme solicitado.
 Garantir a obtenção do parecer prévio vinculativo da respetiva entidade regional da Reserva
Agrícola Nacional ao abrigo do artigo 23.º, n.º 7 do Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de
setembro.
 Garantir a obtenção de autorização prévia concedida pela Direção Regional da Agricultura e
Pescas do Alentejo para o arranque e corte raso de povoamentos de oliveiras, ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de maio.

3. Obter a Declaração de Imprescindível Utilidade Pública (DIUP) respeitante à afetação e
abate de sobreiros e azinheiras em povoamento existentes na área de intervenção
(alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho.
Ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho, Empreendimentos de
Imprescindível Utilidade Pública, como é o caso do projeto em desenvolvimento, constituem
exceção ao estabelecido no n.º1 do artigo 2.º que refere a impossibilidade de conversão de
povoamentos de sobreiro ou azinheira.
Como referido no n.º 3 do artigo 6.º do mesmo diploma, para estes casos, o pedido de Declaração
de Imprescindível Utilidade Pública (DIUP) deve ser apresentado pelo proponente, contemplando
uma memória descritiva do empreendimento (que demonstre o seu interesse económico e social,
bem como a sua sustentabilidade e inexistência de alternativas válidas à sua localização), bem
como a declaração de impacte ambiental (DIA).
Refira-se que, o presente projeto já foi objeto de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), com a
consequente Declaração de Impacte Ambiental (DIA), favorável condicionada. Contudo, esta DIA foi
emitida em fase de Estudo Prévio, resultando na escolha de um corredor de 400 metros de largura
para desenvolvimento do Projeto de Execução. Desta forma, considera-se que esta DIA assentou
sobre um projeto sem o detalhe que permita, na sua globalidade, assegurar que não existiam outras
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alternativas válidas (dentro do corredor de 400 metros) e consequente alteração na afetação do
montado.
É na presente fase de Projeto de Execução que, é desenvolvido um traçado de detalhe, dentro do
corredor de 400 metros da fase de Estudo Prévio, e identificada a área ocupada pelo projeto que
possibilita identificar qual a afetação de sobreiros e azinheiras.
O projeto de execução, conjuntamente com o presente RECAPE é alvo de uma nova avaliação da
qual se pressupõe que resulte uma Declaração de Conformidade do Projeto de Execução (DCAPE)
favorável.
Desta forma, considera-se que o pedido de Declaração de Imprescindível Utilidade Pública (DIUP)
deverá surgir no seguimento do Projeto de Execução, após a sua aprovação pela autoridade de AIA
de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho, determinada, neste caso não pela DIA
mas por uma DCAPE. É nessa etapa que é efetivamente conhecido o projeto final a executar.
De qualquer forma, e uma vez que não é expectável que venham a ocorrer alterações muito
expressivas ao projeto, nesta fase apresenta-se, desde já, uma estimativa dos exemplares de
sobreiros e azinheiras (jovens e adultos), bem como uma identificação das áreas de povoamento
afetadas.
Em suma, nesta fase pode indicar-se o seguinte:


Afetação 1 sobreiro jovem + 9 sobreiros adultos



Afetação 112 azinheiras jovens e 38 azinheiras adultas

A área de povoamento interferida localiza-se entre os km 124+505 a 124+640; 124+686 a 124+860;
125+005 a 125+136 e corresponde a 10.035 m2.
No Desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0901.00 a 0905.00 do Tomo 17.4 é apresentada a
planta de identificação de áreas de montado e especificando as áreas de povoamentos.
Posteriormente, após a emissão da DCAPE será desenvolvido o processo de licenciamento
correspondente ao Pedido de Autorização para o Abate de Sobreiros e Azinheiras onde será dado
cumprimento ao pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio alterado pelo Decreto-Lei
n.º 155/2004, de 30 de Junho.

Desta forma, sugere-se assim a inclusão da medida na DCAPE a aplicar à fase “prévia à obra”,
como se expõe de seguida, de modo a garantir que o projeto será desenvolvido e implementado
conforme solicitado.
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 Obter a Declaração de Imprescindível Utilidade Pública (DIUP) respeitante à afetação e abate
de sobreiros e azinheiras em povoamento existentes na área de intervenção (alínea a) do n.º 2
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho.

4. Garantir a compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do
projeto, a efetuar mediante a prévia obtenção da autorização, da declaração de
imprescindível utilidade pública e da aprovação do projeto de compensação,
nomeadamente:
i.

Em povoamento, em função da área afetada pelo arranque/corte a que é aplicado um
fator mínimo de 1,25 e não em função do número dos exemplares abatidos (artigo 8.º
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho).

ii.

De quercíneas isoladas, do n.º de exemplares abatidos multiplicados por um fator de
1,25.

A compensação pelo abate de quercíneas será desenvolvida no cumprimento do supracitado.
O projeto de compensação está a ser desenvolvido conjuntamente com o do projeto da Ligação
Ferroviária Évora Norte – Caia, em articulação com o ICNF - Instituto de Conservação da Natureza
e das Florestas.
Desta forma, sugere-se assim a inclusão da medida na DCAPE a aplicar à fase “prévia à obra”,
como se expõe de seguida, de modo a garantir que o projeto será desenvolvido e implementado
conforme solicitado.
 Garantir a compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto, a
efetuar mediante a prévia obtenção da autorização, da declaração de imprescindível utilidade
pública e da aprovação do projeto de compensação, nomeadamente:
i.

Em povoamento, em função da área afetada pelo arranque/corte a que é aplicado um fator
mínimo de 1,25 e não em função do número dos exemplares abatidos (artigo 8.º DecretoLei n.º 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
155/2004, de 30 de junho).

ii.

De quercíneas isoladas, do n.º de exemplares abatidos multiplicados por um fator de 1,25.
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6.3.2

Elementos a Apresentar em RECAPE

De acordo com o especificado na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), além de todos os dados
e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da mesma, o RECAPE
deve ainda integrar os elementos que se enumeram no presente capítulo de modo correspondente
ao apresentado na DIA.
Para cada ponto solicitado é apresentada a respetiva resposta/esclarecimento. Existem situações
em que o detalhe da resposta ou a sua representação não se coaduna com o relatório em questão
pelo que, nessas situações é feita a referência ao capítulo, tomo ou volume do Projeto de Execução
que permite responder ao solicitado.
1. Projeto de Iluminação que acautele todas as situações que conduzam a um excesso de
iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a
utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de
luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical.
Não está previsto qualquer tipo de iluminação pois na ferrovia apenas se aplica a instalações
especiais ou estações pelo que este requisito não se aplica.

2. Projeto de Integração Paisagística da Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte, sob
o formato de projeto de execução. O mesmo deve dar resposta aos requisitos que a
seguir se apresentam e aos quais devem ser dadas resposta de forma clara e
pormenorizada:
i.

Deve ser apresentada como documento autónomo;

ii.

Deve constar as seguintes peças escritas: Memória Descritiva; Caderno de
Encargos; Quadro de Medições ou Quantidades e Programa da Manutenção.

iii.

Deve constar as seguintes peças desenhadas: Plano de Plantação de Árvores e
Arbustos, Plano de Sementeiras de Gramíneas e Arbustos; Cortes e outros esquemas.

iv.

Apenas devem ser consideradas espécies autóctones locais cujo certificado de
origem, a apresentar, as deve acompanhar.

v.

A cada poste de suporte vertical de catenária deve corresponder, sempre que
adequado, a plantação de um exemplar de porte arbóreo, devendo ser
salvaguardadas as devidas e necessárias distâncias de segurança em função da
altura e diâmetro potencial do exemplar vegetal em causa.

vi.

A cada apoio dos pilares das pontes sobre o rio Xarrama (km 118+450), rio Degebe
(km 124+800) e ribeira Vale Figueiras (km 125+700) deve corresponder a plantação
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de exemplar de porte arbóreo, no alinhamento dos mesmos e de ambos os lados.
Neste caso, a(s) espécie(s) deve(m) pertencer à composição natural, e potencial, das
que compõem as respetivas galerias ripícolas. Para cada caso deve o PIP apresentar
detalhe e pormenor a uma escala distinta da dos Planos Geral, de Plantação e de
Sementeiras, recorrendo a cortes e simulações que devem ser igualmente
apresentadas.
vii.

A base de todos os taludes de aterro deve contemplar a plantação de espécies de
porte arbóreo, em particular do lado exposto à cidade de Évora.

viii.

Na extensão compreendida entre o km 117+700 e o km 120+600, deve proceder-se à
plantação de elementos de porte arbóreo, em particular do lado exposto a Évora e
junto à Quinta do Evaristo e/ou Bairro dos Cotovelos. O referido alinhamento deve
ainda contemplar alguns arbustos dispostos de forma informal e aleatória. Devem
ser salvaguardadas as devidas e necessárias distâncias de segurança em função da
altura e diâmetro potencial do exemplar vegetal em causa.

ix.

Deve ser assegurada a minimização dos impactes visuais do projeto a partir dos
pontos notáveis da paisagem e do património da cidade de Évora, através da
criação de cortinas arbóreo-arbustivas para dissimulação da linha no seu
desenvolvimento junto a áreas urbanas, periurbanas e rurais, de forma a melhor
enquadrar o traçado do projeto na paisagem.

x.

Nos locais de saída e de entrada das passagens hidráulicas, associadas a barrancos
e/ou a linhas de escorrência mais pronunciadas, deve ser previsto a plantação de
espécies de porte arbóreo características das linhas de água locais, de forma a que
a solução de integração não seja de continuidade e monotonia, mas que traduza as
variações naturais existentes no território atravessado.

xi.

Na proximidade de habitações, na frente ou no tardoz das mesmas, devem ser
consideradas plantações de cortinas arbóreas multiespecíficas e multiestratificadas.
Para cada caso deve o PIP apresentar detalhe e pormenor a uma escala distinta da
dos Planos Geral, de Plantação e de Sementeiras.

xii.

Para as barreiras acústicas devem ser apresentadas as tipologias a adotar e as
respetivas soluções de integração com o detalhe e leitura distinta da dos restantes
planos devendo ser incluída a sua representação em simulações.

xiii.

Reduzir ao indispensável a aplicação de pesticidas, fitofármacos e fertilizantes nos
taludes e nas áreas de integração paisagística.

xiv.

Salvaguardar o regime jurídico de defesa da floresta contra incêndios.

O Projeto de Integração Paisagística é apresentado no Tomo 17.6.
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3. Projeto de Recuperação Paisagística para as áreas associadas às vias previstas a
desativar. Neste âmbito deve proceder-se ao levantamento das áreas das vias a
desativar e no referido projeto deve constar a sua representação gráfica em
planta/cartografia a escala adequada ao projeto de execução.
A IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A. assinou um contrato com a CIMAC –
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central para a adaptação e utilização da plataforma dos
troços a desativar como Ecopista para promoção da mobilidade suave para fins de deslocação
utilitária e para fins turísticos e/ou lazer.
Assim, será nesse âmbito que será feita a recuperação paisagística das áreas associadas a linhas a
desativar pela CIMAC, aquando da elaboração do projeto de execução da Ecopista.

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

Deve ser apresentado como documento autónomo;

ii.

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

iii.

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

iv.

Deve contemplar apenas e só espécies autóctones locais características das linhas
de água do rio Xarrama (km 118+450), do rio Degebe (km 124+800) e ribeira Vale
Figueiras (km 125+700). A recolha de propágulos e/ou estacas deve ser realizada
antecipadamente.

v.

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

Nesta fase não é possível desenvolver o Projeto de Recuperação Biofísica das Linhas de Água
sendo este mais adequado à fase de construção, mais precisamente após o conhecimento concreto
da área afetada pela obra dos viadutos.
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Desta forma, sugere-se assim a inclusão da medida na DCAPE a aplicar à fase “antes da
conclusão da obra”, como se expõe de seguida, de modo a garantir que o projeto será
desenvolvido e implementado conforme solicitado.

 Desenvolver um Projeto de Recuperação Biofísica das Linhas de Água (à escala e pormenor
adequado ao detalhe de cada peça desenhada), aplicado ao rio Xarrama, rio Degebe e Ribeira
de Vale Figueira após a construção das pontes.
O mesmo deve dar resposta, de forma pormenorizada, aos seguintes requisitos:
i.

Deve ser apresentado como documento autónomo;

ii.

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

iii.

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

iv.

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

v.

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

5. Cartografia que defina as zonas onde ocorre variação de profundidade da terra
viva/vegetal ao longo de todo o traçado e na faixa a expropriar.
De acordo com os dados do Estudo Geológico e Geotécnico (Volume 2 – Geologia e Geotecnia),
nomeadamente os resultantes dos poços de reconhecimento, a terra vegetal distribui-se pelo
projeto da seguinte forma.
Quadro 25 - Espessura de Terra Vegetal identificada nos Poços de Reconhecimento
Poço de Reconhecimento
(n.º )

Localização aproximada
(km)

Espessura de Terra
vegetal (m)

P1-PE
P1-PXRM
P1-119.1
P105-EEN
P106-EEN
P107-EEN

117+785
118+465
119+327
120+905
121+100
121+260

0,5
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE – VARIANTE DE ÉVORA
VOLUME 17 – RECAPE – TOMO 17.2 – RELATÓRIO BASE
F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.RB.00

106

Poço de Reconhecimento
(n.º )

Localização aproximada
(km)

Espessura de Terra
vegetal (m)

P11-PE
P12-PE
P13-PE
P14-PE
P15-PE
P16-PE
P17-PE
P18-PE
P19-PE
P112-EEN
P20-PE
P1-125.1
P2-125.1
P3-125.1
P21-PE
P22-PE
P23-PE

122+675
122+700
123+050
123+495
124+050
124+240
124+410
124+540
125+250
125+445
125+450
125+873
125+873
125+873
126+270
126+720
127+085

0,2
0,1
0,4
0,4
0,4
0,5
0,7
0,2
0,4
0,2
0,3
0,2
0,1
0,1
0,4
0,3
0,4

Em suma, da informação obtida nos poços de reconhecimento foi possível concluir que espessura
de terra vegetal detetada variou entre 0,1 e 0,7 m, com uma média de cerca de 0,3 m sendo, no
entanto, ocasionalmente difícil a distinção entre a camada de solo orgânico e eventuais depósitos
coluvionares existentes.
A cartografia com a distribuição dos poços de reconhecimento ao longo do traçado é apresentada
nas peças desenhadas que integram o Volume 2 – Geologia e Geotecnia e que se reproduzem no
Tomo 17.3 – Anexo 2.6.

6. Programação temporal da fase de obra garantindo o cumprimento das exigências
decorrentes do procedimento de AIA. A definição desta programação deve ser feita em
articulação com as explorações agrícolas afetadas para compatibilização da obra com a
calendarização cultural do ano agrícola, evitando-se assim a inviabilização de culturas
durante o período de construção.
A programação temporal da fase de obra segue o estipulado no Volume 18 – Faseamento
Construtivo.
Os terrenos intercetados pelo projeto são constituídos essencialmente por culturas anuais de
sequeiro e pastagens não regadas e por áreas de montado e olival.
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Fotografia 17 - Ocupação do solo na zona do km 120+400 a 121+100 (fotografia de Julho)

As culturas anuais de sequeiro são semeadas usualmente no inverno (novembro) sendo a colheita
prevista para o verão (junho/julho).
Sendo nesta fase impossível definir quais os terrenos que estarão cultivados aquando da obra
sugere-se que a articulação com a atividade agrícola seja desenvolvida em fase de obra.
Esta compatibilização deverá ficar a cargo do empreiteiro e em resultado do contacto direto com os
proprietários dos terrenos agrícolas afetados pela obra.
 O desenvolvimento da obra deverá atender à calendarização cultural das parcelas agrícolas.
Deve ser feita a devida articulação das atividades de obra entre o empreiteiro e os
proprietários dos terrenos agrícolas afetados pela obra.

7. Cartografia com a localização dos furos, poços ou nascentes, assim como órgãos
recetores da drenagem, a considerar para a monitorização qualitativa e quantitativa
desses pontos. A cartografia deve estar à escala adequada (e.g. escala 1:5 000), sendo
que os mesmos deverão, sempre que possível, situar-se, topograficamente, a jusante
do traçado da ferrovia.
No Desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.1001.00 a 1002.00 do Tomo 17.4 são identificados
os vários pontos de água identificados no corredor em estudo e cujo inventário se apresenta no
Anexo 3 (Tomo 17.3).
A identificação dos pontos de água teve por base a informação fornecida pela ARH bem como a
identificação cartográfica e confirmação de campo.
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8. Demonstração de que os resultados da prospeção arqueológica sistemática foram tidos
em consideração na fase de elaboração do Projeto de Execução e que o mesmo
procurou evitar a afetação direta das ocorrências identificadas ou que venham ainda a
ser identificadas no decurso desses trabalhos.
Uma vez que o projeto em causa é desenvolvido em fase de Projeto de Execução tendo já sido
previamente alvo de avaliação ambiental em fase de Estudo Prévio havia já um diagnóstico
patrimonial preliminar, decorrente de trabalhos de prospeção seletiva desenvolvidos, o que permitiu
desde logo projetar um traçado com a menor afetação possível dos elementos patrimoniais
identificados.
Durante a presente fase de Projeto de Execução os trabalhos arqueológicos foram completados
com a prospeção sistemática cujo relatório dos trabalhos arqueológicos se apresenta no Tomo 17.3
– Anexo 5.2.
Destes trabalhos resultou que não foram identificados dados adicionais aos já enunciados na fase
de Estudo Prévio. Desta forma não houve qualquer ajuste ao projeto decorrente de novas
ocorrências identificadas.

9. Relativamente às quintas muradas (ocorrências n.ºs 6, 8 e 9) apresentar a demonstração
dos ajustes efetuado no Projeto de Execução.
As três quintas muradas localizam-se num troço entre os km 121+725 a 123+700 (Desenho FLE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0401.00 a 0402.00 – Tomo 17.4).
Nesta zona, como o desenvolvimento do projeto de execução foi desenvolvido um pequeno ajuste
de projeto que permitiu minimizar a afetação de montado, levando a interferência com a ocorrência
n.º 6 - Quinta do Sande, numa maior extensão.
De qualquer forma, esta situação não se repercute em maiores impactes sobre esta quinta, uma
vez que a zona mais nobre da propriedade, corresponde à zona onde está o edificado da quinta,
mais a sul, ainda afastado da zona de desenvolvimento do traçado, não representando a alteração
em causa repercussões distintas da solução do EP.
A Quinta da Piedade (ocorrência n.º 8) não é afetada pelo projeto.
A Quinta de Santo António (ocorrência n.º 9) é afetada de modo limítrofe na zona onde o projeto se
desenvolve sobre a linha existente pelo que o aproveitamento deste troço existente já minimiza
impactes de outras novas afetações no território. Fora do Domínio Ferroviário atualmente
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constituído no local a afetação da quinta ocorre apenas em zona limítrofe pela necessidade de
execução do caminho paralelo à via para serventia das propriedades locais.

10. Reavaliação, face ao desenvolvimento específico do Projeto de Execução, dos impactes
sobre o Centro Histórico de Évora, atendendo ao seu Valor Universal Excecional, e
demonstração de que foram adotadas as melhores soluções para acautelar os impactes
identificados. Ainda em função das conclusões obtidas, devem ser apresentadas, se
pertinentes, medidas de minimização, nomeadamente no projeto de integração
paisagística (PIP), e proposto um programa de monitorização (num mínimo de cinco
anos) relativamente aos pontos com maior relevância patrimonial e turística, prevendose também a possibilidade de adoção de medidas corretivas adicionais na fase de
exploração.
Com o presente RECAPE é apresentado no Tomo 17.8 o Estudo de Impacte Patrimonial
referente ao Centro Histórico de Évora, em virtude do seu valor patrimonial determinado pela
UNESCO. O documento foi no cumprimento das orientações do ICOMOS.
Da elaboração deste estudo foi possível concluir que, numa perspetiva global, o projeto da linha
Ferroviária Évora e Évora Norte – Variante de Évora não induz alterações expressivas no campo
visual do Centro Histórico de Évora e respetiva Zona de Proteção que se possam traduzir numa
desvalorização assinalável deste Bem ou a sua desclassificação.
O Centro Histórico em si, materializado não só pelos seus elementos notáveis, mas também pela
arquitetura menor (casario), responsável por conferir ao conjunto patrimonial uma unidade e
identidade singular e única, não apresenta relação visual relevante com a paisagem envolvente e,
consequentemente, com área de desenvolvimento da futura linha férrea.
Da leitura da classificação do bem como Património Mundial da UNESCO, percebe-se que o
mesmo é considerado com VUE enquanto património histórico e cultural. A paisagem enquanto
justificação para o VUE, encontra-se associada ao perfil da cidade vista da periferia, a qual não está
sujeita a interferências induzidas pelo projeto. Todos os principais pontos de vista da envolvente
para a cidade se mantêm bem conservados.
Considera-se, portanto, que o significado do impacte visual é neutro a ligeiro, sem alteração
relevante da integridade visual e contexto cénico.
É importante referir que as minimizações dos impactes identificados no EIA, com a adoção das
medidas de minimização apresentadas nesse documento, em especial a implementação do Projeto
de Integração Paisagística, contribuirão para o enquadramento e diluição do projeto na paisagem
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envolvente e consequentemente para a redução da identificação do mesmo a partir do conjunto
classificado.

11. Estudo acústico detalhado que deve incluir caracterização da situação de referência de
todos os recetores sensíveis identificados ao longo do traçado, com medições
acústicas realizadas do lado da fachada mais exposta ao ruído da ferrovia, a 3,5m da
fachada (ou corrigidos para essa distância). A previsão e avaliação de impactes para as
fases de construção e exploração deve referir-se a todos os pisos de interesse por cada
edificado sensível, e as medidas de minimização de impacte dimensionadas para a
situação mais desfavorável. Deve ser expressamente indicado o tráfego diário
considerado por secção e adotado nas simulações. As simulações devem realizar-se
para o ano de início, intermédio e horizonte de projeto, caso sejam realizados entretanto
novos estudos de tráfego.
Para além da previsão dos valores previstos (ruído particular e ambiente) para os
indicadores Ld, Le e Ln, deve ser incluído valor de Lmax à passagem por tipo de
composição no período noturno o qual, conjuntamente com o número de passagens
naquele período, deve ser tido em consideração na avaliação de impactes. Para esse
efeito, e uma vez que o material futuro circulante é idêntico ao atual, devem ser
realizadas medições de SEL e Lmax por tipo de composição e para o perfil de
velocidades de circulação da nova via, em situações equiparadas às dos futuros
recetores.
Com o presente RECAPE foi desenvolvido um novo Estudo de Ruído apresentado no Anexo 4.1 –
Tomo 17.3.
Deste documento fazem parte as figuras dos mapas de ruído:


Figura 1 - Mapa de ruído do início de exploração – Lden



Figura 2 - Mapa de ruído do início de exploração – Ln



Figura 3 - Mapa de ruído da fase de pleno funcionamento – Lden



Figura 4 - Mapa de ruído da fase de pleno funcionamento – Ln
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12. Projeto de Proteção Sonora, elaborado em função dos resultados do Estudo Acústico e
em que sejam detalhadas as soluções e tipologias mais adequadas à minimização de
ruído para a fase de exploração da infraestrutura ferroviária, dando sequência às
medidas pré-dimensionadas em fase de estudo prévio (conforme medida D14 do
Quadro 7.4 do Relatório Síntese do EIA e Quadro 11 do Aditamento 1 ao EIA).
No Tomo 17.7 é apresentado o Projeto de Proteção Sonora desenvolvido onde são identificados
os locais onde, em função dos resultados, é recomenda a adoção de medidas de minimização do
ruído gerado pela circulação de tráfego ferroviário, ou seja, a colocação de barreiras acústicas.

13. Resultados de uma campanha de caracterização da situação existente exaustiva, com a
descrição de todos os procedimentos e equipamentos utilizados, com indicação das
condições de monitorização e apresentação de elementos que o comprovem, assim
como o tratamento da informação de acordo com a normalização existente. A
classificação dos locais deverá atender, pelo menos, ao exposto na NP ISO 2631-1.
Com o presente RECAPE é desenvolvido um Estudo de Vibrações, apresentado no Anexo 4.2 –
Tomo 17.3, que inclui a Caraterização Vibratória de Referência realizada e considerada adequada
ao prosseguimento da avaliação e proposta de medidas.

14. Estudo para avaliação de impactes decorrentes das vibrações que contemple a
estimativa dos tipos e quantidades de emissões previstos (vibração) durante as fases
de construção e de exploração:


Na fase de construção, considerando que poderão ocorrer impactes negativos,
diretos, com um período de duração alargado à duração da fase de terraplenagens,
significativos e com magnitude moderada é indispensável que, em todos os locais
onde venham a decorrer grandes escavações cujo desmonte recorra a meios
mecânicos pesados e/ou explosivos, na envolvente dos quais se localizem
edificações, sejam monitorizados para controlo de vibrações – antes do início das
operações de construção e na altura em que a frente de obra se aproximar dessas
edificações. Considera-se que a envolvente próxima se poderá situar até uma
distância aproximada de 200 m (que poderá ser ajustada, para mais ou para menos,
pelo proponente em função das condições geológicas do terreno e de um estudo
que venha a apresentar para justificar esse ajuste. Sugere-se a utilização da Norma
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Britânica BS 5228-2:2009 - Code of practice for noise and vibration control on
construction and open sites: Part 2: Vibration e da Norma Portuguesa NP 2074:2015
- Avaliação da influência de vibrações impulsivas em estruturas, atualmente de
aplicação obrigatória;


Para a fase de exploração deverá ser feita a quantificação do nível de vibrações
esperado nos recetores sensíveis que se localizam na envolvente desta via-férrea,
com posterior avaliação de impactes, assim como o dimensionamento das medidas
de projeto e/ou de minimização necessárias para evitar danos nas edificações e
incomodidade na população. Deverá ser realizado um estudo específico para as
Vibrações:


sobre a propagação de vibrações, da zona da futura linha para a envolvente,
que demonstre o cumprimento dos níveis de vibração estabelecidos na
normalização em vigor, nacional ou internacional, de acordo com o já
mencionado neste parecer;



que fundamente a necessidade de se adotarem medidas de minimização na
fase de construção e a natureza e alcance dessas medidas;



que fundamente as medidas de minimização para a fase de exploração, para
as quais se deverá mencionar não apenas a sua utilização, mas as suas
características técnicas, a eficácia esperada em cada um dos locais em que
venham a ser aplicadas, assim como deve ser indicado o objetivo final que se
pretende atingir.

Com o presente RECAPE é desenvolvido um Estudo de Vibrações apresentado no Anexo 4.2 –
Tomo 17.3 onde é desenvolvida a análise previsional e consequente proposta de medidas de
minimização.

15. Delimitação cartográfica e quantificação das áreas com quercíneas que constituam
povoamentos de sobro e/ou azinho, e de áreas com quercíneas que não constituam
povoamentos, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. Assim:
i.

Apresentar, em mapa, a localização georreferenciada dos sobreiros e azinheiras
com levantamento de copas à escala.

ii.

Com base no mapa da alínea anterior e com os trabalhos de campo realizados para
efeitos de amostragens com medições do perímetro à altura do peito (de acordo
com os critérios definidos na alínea q) do artigo 1º do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25
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de maio, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de
junho) e ainda com o levantamento da regeneração natural, elaborar o mapa de
delimitação das áreas de povoamento e de não povoamento (de sobreiros e
azinheiras), isolados e núcleos (para além dos desenhos, apresentar os respetivos
ficheiros georreferenciados em formato shapefile); deverão, pois, ser delimitados
como povoamento os conjuntos de quercíneas com área superior a 0,5 ha e largura
superior a 20 m, pelo contorno exterior das copas, em função das densidades e
perímetros à altura do peito (PAP) legalmente definidos.
iii.

Apresentar uma peça desenhada e os respetivos ficheiros georreferenciados em
formato shapefile com o levantamento de sobreiros e/ou azinheiras e a delimitação
de núcleos e áreas de povoamento em sobreposição com todos os componentes
do projeto. Refere-se que terá de ser salvaguardada uma distância de proteção aos
sobreiros e azinheiras de, pelo menos, duas vezes o raio da copa, em relação aos
elementos previstos no projeto que acarretem interferência no solo e no arvoredo,
designadamente alteração da morfologia do terreno e quaisquer outras operações
de escavação e aterro, compactação ou construção.

iv.

Evidenciar, cartograficamente, e contabilizar quais os exemplares de sobreiro e
azinheiras isolados, núcleos e em povoamento passíveis de virem a ser afetados,
face à implantação de estruturas, infraestruturas, vias, edifícios e modelação do
terreno, etc.; para presumir a afetação potencial de exemplares de sobreiro e/ou de
azinheira considerar todos aqueles em relação aos quais as operações de execução
da obra (nomeadamente, aterro, escavação, compactação, construção, mobilização
do solo, faixas de gestão de combustível) tenham de ser efetuadas numa área até
de 2 vezes o raio de projeção da copa e, assim, possam eliminar ou danificar as
árvores (nomeadamente as raízes, pernadas, ramos e troncos).

No Tomo 17.4 – Desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0901.00 a 0905.00 são identificadas
as áreas de montado interferidas pelo projeto, especificando aquelas que se assumem como
povoamento e as que não se consideram como povoamento ao abrigo do determinado pelo
Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho.
Nesta fase de RECAPE não é possível nem adequado fazer os trabalhos de campo mais
detalhados que permitem uma identificação completa de todos os exemplares e respetivas
características, nomeadamente o perímetro à altura do peito, sendo que o projeto será ainda sujeito
a avaliação podendo ainda advir ajustes da DCAPE.
Assim, nesta fase optou-se por avançar alguns trabalhos deste âmbito, os quais serão devidamente
completados em fase de licenciamento.
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Nesta fase, com base em leitura de ortofotomapa e em trabalhos de campo em alguns pontos
específicos é possível ter uma aproximação dos PAP dos exemplares existentes na envolvente do
projeto permitindo identificar se estes constituem ou não povoamento.
Após a emissão da DIA serão desenvolvidos os processos de licenciamento finais com a
identificação exata de todos os exemplares a afetar (com identificação do PAP) bem como
confirmação e eventual aferição das áreas de povoamento.
Como referido na resposta à condicionante 3 da DIA (Capítulo 6.3.1 do presente RECAPE), dos
trabalhos agora desenvolvidos relativamente à afetação de sobreiros e azinheiras, nesta fase pode
indicar-se o seguinte:


Afetação 1 sobreiro jovem + 9 sobreiros adultos



Afetação 112 azinheiras jovens e 38 azinheiras adultas

A área de povoamento interferida corresponde a 10.035 m2.
No Desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0901.00 a 0905.00 do Tomo 17.4 é apresentada a
planta de identificação de áreas de montado e especificando as áreas de povoamentos.

16. Localização das áreas de compensação das quercíneas, de acordo com os respetivos
critérios elencados no âmbito das medidas de compensação e na legislação aplicável.
Esta informação deve ser acompanhada das shapefiles com a localização dos terrenos
disponíveis para compensação das quercíneas das áreas mencionadas.
Como referido na resposta à condicionante 4 da DIA (Capítulo 6.3.1 do presente RECAPE) a
identificação das áreas de compensação de quercíneas está a ser desenvolvida entre a IP e o ICNF
conjuntamente com a compensação decorrente do projeto da Ligação Ferroviária Évora – Caia.

17. Estudo de viabilidade de implementação de soluções de potenciação dos impactes
positivos do projeto num contexto regional, nomeadamente:
i.

A localização de uma Estação de Mercadorias no troço Casa Branca/Évora Sul/Évora
Norte, preferencialmente junto à zona industrial;

ii.

A ligação entre o ramal de Évora (troço Casa Branca/Évora sul – km 122+000, a norte
da zona industrial 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
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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 apoiarse-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 analisar locais possíveis para
essa implantação.

18. Plano de medidas específicas para minimização e monitorização dos impactes
negativos identificados no troço peri-urbano entre o km 117+700 ao km 122+700, em
particular para o Convento do Espinheiro e cemitério de Évora.
No Anexo 8 – Tomo 17.3 é apresentado um quadro com todas as medidas concretas aplicadas,
tanto no troço entre o início do traçado e o km 122+700, bem como na restante extensão do
traçado, em que o projeto passa a desenvolver-se sobre o traçado da via existente, nomeadamente:




Locais de implementação de medidas de minimização concretas:
-

Ruido e Vibrações

-

Sistemas Ecológicos

-

Paisagem

-

Recursos Hídricos

-

Componente Social

Locais de monitorização:
-

Recursos Hídricos Subterrâneos

-

Ruido e Vibrações

-

Paisagem

-

Componente Social

É apresentado no Desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.1101.00 a 1102.00 – Tomo 17.4
uma representação cartográfica das medidas de minimização e monitorização a aplicar a este
projeto.
Relativamente ao cemitério de Évora este localiza-se a cerca de 50 metros a poente do km
122+850. Nesta zona é onde se dará o cruzamento da EN18. A presença desta infraestrutura
rodoviária, que constitui uma das principais entradas na cidade de Évora faz com que o
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enquadramento paisagístico e o ambiente sonoro no local já se encontre bastante perturbado pela
circulação rodoviária. Contudo, o Projeto de Integração Paisagística (Tomo 17.6) prevê a
colocação de uma barreira arbóreo-arbustiva que minimizará o impacte do projeto.
O Convento do Espinheiro encontra-se bastante afastado do projeto e exposto maioritariamente a
poente (lado oposto ao de inserção do projeto), cerca de 550 metros a poente do km 123+900.
Desta forma considera-se que a afetação será diminuta e corresponderá apenas a uma visibilidade
da passagem superior de restabelecimento da EN18 (PS 122-1).

Fotografia 18 - Convento do Espinheiro visto da zona de atravessamento da EN18, junto ao cemitério

Fotografia 19 - Panorâmica tirada da cobertura do Convento do Espinheiro para a zona de desenvolvimento do
projeto

Entre a zona de desenvolvimento do projeto e o Convento do Espinheiro a vegetação arbórea
existente já permite dissimular o projeto pelo que não se prevê, para já, a consideração de medidas
adicionais.
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19. Diagnóstico amplo e preciso do risco associado ao projeto, onde conste:


Identificação de riscos ambientais e de acidentes associados ao transporte de
mercadorias perigosas;



Cenários de libertação de substâncias e misturas perigosas que permitam
determinar as áreas potencialmente afetadas em caso de acidente;



Avaliação do risco, tendo presente a proximidade do projeto a áreas urbanas e
periurbanas;



Indicação das medidas de mitigação mais adequadas, face ao uso do solo afetado
(especialmente nas classes urbano, periurbano e de conservação da natureza) e ao
enquadramento sócio-económico do mesmo.

No Estudo de Impacte Ambiental (EIA) desenvolvido em fase de Estudo Prévio foi, desde logo,
desenvolvida uma análise com identificação das situações indutoras de risco ambiental (Capítulo
6.16 do EIA) abrangendo as situações de risco potencial nas fases de construção e exploração pelo
que o trabalho agora desenvolvido tem por base o trabalho já desenvolvido na fase anterior.
Tendo em conta o agora solicitado, bem como a atualização da legislação de avaliação de impacte
ambiental, onde é feita uma nova abordagem à temática do Risco (alínea v) do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro), nesta fase foi completada o diagnóstico que apoia
a análise de risco, focando a análise aos potenciais riscos na exploração deste troço ferroviário.
O Diagnóstico do Risco Associado ao Projeto é apresentado no Anexo 7 – Tomo 17.3.
Desde logo se refere que a Infraestruturas de Portugal, SA dispõe de diversas Instruções Técnicas
direcionadas para o transporte de mercadorias perigosas e para gestão de situações acidentais e
definição de normas e procedimentos de atuação coordenada dos meios de socorro adequados.
Para a prestação de socorro ferroviário em caso de perturbação da circulação resultante de falha
técnica ou acidente, realizada nos termos previstos no artigo 54º do Decreto-Lei n.º 217/2015, a IP
tomará todas as medidas e disponibilizará os meios necessários para restabelecer a situação
normal, conforme exposto na IET 96 – Plano de Emergência Geral, particularizado na ICET 296 –
Planos de Emergência Específicos.
Refira-se ainda que no portal da Infraestruturas de Portugal, SA é apresentado o Diretório da Rede
2020 (http://www.infraestruturasdeportugal.pt/rede/ferroviaria/diretorio-da-rede), de 6 de dezembro
de 2018, onde, entre outros assuntos estão indicadas as questões da segurança ferroviária no
transporte de mercadorias que, desde logo garantem a minimização da probabilidade de ocorrência
do risco, como se consubstancia pelo texto que se transcreve abaixo:
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Para poder utilizar a Rede Ferroviária Nacional, as empresas devem ser titulares de
Certificado de Segurança, emitido pelo IMT, que faça prova dos requisitos a satisfazer para
garantir a segurança do serviço nos itinerários que pretendam utilizar. O Certificado de
Segurança consta do Regulamento (CE) n.º 653/2007, de 13 de junho, que adota um
modelo comum de certificado de segurança e respetivo requerimento. Este diploma foi
alterado pelo Regulamento (UE) n.º 445/2011, de 10 de maio, no que diz respeito à parte A
do certificado de segurança.
Conforme estabelecido pelo IMT, para obter o Certificado de Segurança as empresas
candidatas devem fazer prova de satisfação de vários requisitos, nomeadamente:
-

Dispor de um Sistema de Gestão da Segurança adequado aos serviços/itinerários,
que inclua procedimentos para situações de emergência compatíveis com os do
gestor da infraestrutura e procedimentos que assegurem o cumprimento das regras
nacionais aplicáveis aos serviços/itinerários, ao pessoal e ao material circulante.

-

-

Dispor de adequada gestão das operações, contemplando nomeadamente:
o

A vigilância do material circulante em trânsito;

o

A formação de composições, os seus ensaios e verificações antes da partida;

o

A condução, o acompanhamento da condução e a manobra do material circulante;

o

O transporte de mercadorias perigosas, quando for caso disso.

Dispor de material circulante compatível com a infraestrutura nos serviços/itinerários
a utilizar; possuir autorização para circular nesses itinerários; dispor de um programa
de Manutenção adequado ao material circulante e aos serviços/itinerários a utilizar.

-

Dispor de pessoal habilitado, e credenciado quando exigido, para o desempenho
adequado das funções relevantes para a Segurança, designadamente:
o

Condução, acompanhamento da condução e manobra de material circulante;

o

Formação de composições, seus ensaios e verificações antes da partida;

o

Inspeção do material circulante em trânsito;

o

Transporte de matérias perigosas.

No quadro da segurança do sistema ferroviário e em paralelo com o regime de certificação
para as empresas de transporte ferroviário, é exigida à empresa responsável pela gestão e
exploração da infraestrutura uma autorização de segurança. A emissão desta autorização
implica a aceitação do sistema de gestão de segurança da empresa (parte A) e a
demonstração do cumprimento dos requisitos específicos necessários à segurança da
conceção, manutenção e exploração da infraestrutura ferroviária, podendo incluir a
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manutenção e a exploração do sistema de controlo de tráfego e de sinalização (parte B).
Relativamente à análise da compatibilidade do material circulante com a infraestrutura, o
respetivo processo de autorização de circulação em via aberta à exploração na Rede
Ferroviária Portuguesa deverá ser submetido pelo Requerente à Unidade Segurança
Ferroviária da Direção de Segurança da IP, integrando o correspondente dossier técnico do
veículo, o qual deverá cumprir com os requisitos definidos nos seguintes documentos:
-

Instrução de Exploração Técnica (IET) n.º 74 – Processo para avaliação da
conformidade de material circulante para a obtenção de autorização de circulação na
rede ferroviária nacional – via larga, a qual poderá ser fornecida pelo Instituto da
Mobilidade e dos Transportes, I.P. através de pedido devidamente identificado,
endereçado

ao

Centro

de

Documentação

do

IMT

através

do

e-mail

biblioteca@imtt.pt;
-

Instrução Técnica IT.GER.009 – Compatibilidade do material circulante com a
infraestrutura de via larga, cujas condições de acesso estão indicadas na página
institucional da IP no separador Negócios e Serviços / Fale Connosco, selecionando
“Informações” e de seguida “Documentos normativos/técnicos/históricos”.

Para uma consulta mais aprofundada das regras gerais e condições de funcionamento da rede
ferroviária nacional sugere-se a consulta do Diretório da Rede 2020, disponível no portal das
Infraestruturas de Portugal, S.A. (http://www.infraestruturasdeportugal.pt/rede/ferroviaria/diretorioda-rede).
Existem ainda outros documentos de referência no que respeita a recomendações de segurança no
transporte ferroviário, nomeadamente as identificadas pelo GPIAAF (Gabinete de Prevenção e
Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários):


1. Orientação da Agência Ferroviária Europeia sobre recomendações de segurança: Guidance on
safety recommendations in terms of article 25 Directive 2004/49/EC (ERA - Safety Unit, 2010).



2. A consideração das recomendações de segurança no âmbito do Sistema de Gestão da
Segurança das empresas ferroviárias: Safety Management Systems website da Agência
Ferroviária Europeia.

A linha em estudo tem como objetivo estratégico, como peça integrante do Corredor Internacional
Sul, a ligação das zonas portuárias de Sines, Setúbal e Lisboa a Espanha e à Europa, tendo como
principal objetivo o transporte de mercadorias. Esta potencialidade de ligação às áreas portuárias,
em especial ao terminal de Sines, leva a uma associação desta ligação ao transporte de matérias
perigosas uma vez que o Porto de Sines é a principal porta de abastecimento energético do país
(petróleo e derivados, carvão e gás natural). Contudo esta área portuária (porto de Sines)
posiciona-se já como um importante porto de carga geral/contentorizada com elevado potencial de
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crescimento

para

ser

uma

referência

ibérica,

europeia

e

mundial

(http://www.apsinesalgarve.pt/portos/porto-de-sines/), sendo estas as mercadorias que se prevê que
venham a ser transportadas na linha em estudo, ou seja, carga transportada em contentores e não
o transporte de mercadorias perigosas.

20. Plano de Emergência e Comunicação que integre os resultados do diagnóstico
mencionado no ponto anterior.
A Infraestruturas de Portugal, SA dispõe já de um Plano de Emergência Geral (PEG) devidamente
desenvolvido e do conhecimento geral dos técnicos responsáveis pela atuação em situações de
emergência (gestor da infraestrutura e empresas de transporte ferroviário).
O PEG corresponde a uma Instrução de Exploração Técnica (IET 96) que identifica as atribuições,
define as normas e procedimentos de atuação em situações de emergência, garantindo a eficiente
articulação entre o gestor da infraestrutura (IP, SA), as empresas de transporte ferroviário, os
Concessionários (de espaços em estação ou de estação), Forças de Segurança e os Serviços de
Emergência.
Sendo este plano aplicado a toda a Rede Ferroviária Nacional, considera-se contraproducente o
desenvolvimento de um outro plano distinto, no âmbito deste procedimento, para este troço da linha
férrea, o que poderia até acarretar dúvidas acerca do modo de atuação adequado a adotar em
situação de risco, possibilitando até aumentar as consequências do risco por dificuldades de
resposta adequada.
Ao abrigo do definido no PEG, a identificação de uma situação de emergência é efetuada em
função do resultado de qualquer ação ou omissão, de que resulte prejuízo para os bens que este
PEG visa proteger, bem como em função do potencial resultado que determinadas ações poderão
desencadear.
Pode ser declarada emergência:


Em função do resultado da ocorrência: Interrupção na circulação ferroviária por período superior a
uma hora e que cause perturbação a outras circulações ferroviárias.



Em função do potencial:
-

Dano Ambiental;

-

Acidente envolvendo mercadorias perigosas;

-

Sabotagem ou ato terrorista (ameaça ou consumado);

-

Acidente grave em Passagem de Nível;
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-

Descarrilamento e/ou colisão de comboio(s);

-

Incêndio ou explosão;

-

Perturbação da ordem pública (sobrelotação de comboios, ocupação de estações,
manifestações, cortes de via, tumultos, etc.);

-

Sismo, cheias/inundações e derrocadas ou outras catástrofes naturais;

-

Outros, eventos, nas infraestruturas ou nos comboios, que no âmbito do PEG,
perturbem gravemente a circulação ou o funcionamento dos serviços de apoio.

Para identificar a dimensão e consequências da emergência, são consideradas 4 categorias de
emergência (azul, amarela, laranja e vermelha) definidas em função dos danos pessoais, materiais,
ambientais e perturbações na exploração ferroviária que lhes estejam associados e da
complexidade da estrutura que é necessário mobilizar para lhes responder adequadamente, como
se expõe no quadro abaixo retirado do PEG.
Desta forma, está garantido que, em caso de emergência serão tomadas as devidas providências
em função do acidente/incidente.

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE – VARIANTE DE ÉVORA
VOLUME 17 – RECAPE – TOMO 17.2 – RELATÓRIO BASE
F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.RB.00

122

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE – VARIANTE DE ÉVORA
VOLUME 17 – RECAPE – TOMO 17.2 – RELATÓRIO BASE
F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.RB.00

123

21. Projeto detalhado das vias e caminhos intercetados, dos restabelecimentos a efetuar e
da rede de caminhos paralelos a construir, de forma a minimizar e compensar o efeito
de barreira introduzido pela nova linha ferroviária e garantir a livre circulação de
veículos, pessoas e animais e o acesso a todas as propriedades e habitações. Neste
contexto, devem ser ponderadas as preocupações expressas em sede de consulta
pública.
Com o projeto de execução são desenvolvidos os projetos de restabelecimentos e passagens
superiores e inferiores (Volumes 8 e 9 do Projeto de Execução) que garantem a travessia da
ferrovia em estudo, com o mínimo de constrangimentos para as populações.
Complementarmente são definidos caminhos paralelos no sentido de garantir o acesso a todas as
propriedades e habitações. Esta situação é especialmente notória na zona a poente da ferrovia,
aproximadamente entre o pk 122+900 e o pk 126+000, em que o projeto ser desenvolve sobre o
traçado da atual Linha de Évora e paralelamente à EN18. Nesta zona atualmente os
acessos/atravessamentos desenvolvem-se por passagens de nível sobre a linha existente, fazendo
o acesso direto à EN18. Não será, contudo, possível manter esta situação tendo em conta os
normativos legais atuais (Decreto-Lei n.º 568/99, de 23 de dezembro), pelo que a manutenção da
acessibilidade da população será feita por caminho paralelo até à EN18.
Conforme a preocupação demonstrada na consulta pública por várias exposições, todas as
passagens superiores são providas de passeios para possibilitar a passagem de peões em
segurança.
Acresce ainda mencionar que, no sentido de minimizar o efeito barreira da infraestrutura o projeto
contempla a execução de uma passagem pedonal, na zona dos km 123+800 a 124+100 que
permitirá à população aceder à EN18 e a rede de transportes públicos que existem nessa zona.
No Desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0301.00 a 0305.00 – Implantação do Traçado
apresentado no Tomo 17.4 é possível identificar o projeto em estudo, que integra os
restabelecimentos, passagens superiores e inferiores e caminhos paralelos.

22. Caderno de Encargos da Obra integrando todas as medidas de minimização, planos e
programas de monitorização referentes à fase de construção.
Considera-se prematuro a definição, nesta fase, do Caderno de Encargos da Obra pois este
acarreta uma série de procedimentos administrativos que não cabem na Avaliação Ambiental do
projeto.
O Caderno de Encargos da Obra será desenvolvido em fase de concurso para a execução da obra.
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De facto, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e a Declaração de Impacte Ambiental (DIA), da fase
de Estudo Prévio, bem como o presente RECAPE e consequente Declaração de Conformidade
Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE), e todos os demais elementos produzidos no âmbito do
processo de AIA serão disponibilizados em fase de concurso fazendo parte integrante do Caderno
de Encargos.
Nesta fase, é através do apresentado no Plano de Gestão Ambiental (PGA) (Tomo 17.9), como
parte integrante do RECAPE, que é possível garantir a integração das medidas de minimização,
planos e programas de monitorização, aplicáveis à fase de obra, garantindo que as medidas nele
constantes sejam consideradas pelos intervenientes na obra: empreiteiros, fiscalização e dono de
obra.
Uma vez que poderão ainda surgir novas medidas provenientes da Declaração de Conformidade
Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE), o PGA deverá ser revisto previamente ao início da
obra, em conformidade com as orientações que vierem da DCAPE.

23. Plano de Comunicação com as populações afetadas.
No Anexo 6.1 – Tomo 17.3 é apresentado o Plano de Comunicação proposto.
A aplicação deste plano permitirá estabelecer e proporcionar as orientações necessárias para uma
adequada comunicação entre o proponente (e as entidades por este designadas para a execução
das diversas atividades necessárias à implementação do projeto: expropriações, construção,
fiscalização, monitorização), e o público, com especial atenção para o público afetado pelo projeto.
Sugere-se a inclusão da seguinte medida na DCAPE e por sua vez no Plano de Gestão Ambiental
(Tomo 17.9) de modo a garantir a sua consideração em obra:
 Em fase prévia da obra e em fase de construção deverá ser implementado o Plano de
Comunicação
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24. Plano de Gestão Ambiental (PGA) da Obra, constituído pelo planeamento da execução
de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de
minimização a implementar na fase da execução das obras, e respetiva calendarização.
O PGA deve ser revisto/completado de acordo com as medidas e condicionantes que
advenham da Declaração de Impacte Ambiental e integrado no processo de concurso da
empreitada.
Faz parte integrante do presente volume do RECAPE (Volume 17) o Plano de Gestão Ambiental da
Obra (Tomo 17.9 – Plano de Gestão Ambiental).
Do Plano de Gestão Ambiental consta, em Anexo, a síntese de todas as medidas de minimização
propostas para as várias fases de obra, referindo para tais, a fase de aplicação, os responsáveis
pela implementação da medida e o local de aplicação.
Previamente ao início da obra este Plano de Gestão Ambiental deverá ser revisto adaptando-o às
condições da empreitada e às medidas de minimização que possam advir da Declaração de
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE). O PGA integrará o processo de
concurso da empreitada.
Desta forma, sugere-se a inclusão da seguinte medida na DCAPE:
 O Plano de Gestão Ambiental deve ser revisto/completado de acordo com as medidas e
condicionantes que advenham da Declaração de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução e integrado no processo de concurso da empreitada.

25. Projeto de Soluções Técnicas que reduzam os volumes excedentários de terras. Quando
tal não for possível, devem ser apresentados os locais onde esses mesmos volumes
podem vir a ser colocados.
Conforme explicito na memória do projeto de via (Volume 3 do PE) o traçado foi fixado, em planta e
perfil longitudinal, tendo em atenção, para além da garantia de boas características geométricas e
de boa coordenação planta-perfil, a preocupação em minimizar a área ocupada pela via e os
movimentos de terras, reduzindo assim o impacte ambiental.
Conforme referido no Capítulo 4.5.2.3 do presente documento são considerados 271 546 m3 de
escavação, 182 816 m3 de aterro e uma decapagem de 82 219 m3. O total de materiais excedentes
para vazadouro corresponderá a 53 074 m3.
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Os materiais a rejeitar provenientes das escavações na linha e dos saneamentos, deverão ser
conduzidos a depósito em áreas selecionadas (designadamente, vazadouros licenciados na região)
em função das condicionantes específicas, nomeadamente, as de natureza ambiental. Assim, esses
depósitos poderão, por exemplo, ser utilizados na modelação de zonas que permitam o consumo de
terras, não devendo ocupar áreas condicionadas pelo regulamento das áreas REN, RAN ou outras
sujeitas a regulamentos municipais ou de interesse ambiental.
Nesta fase não é possível identificar concretamente os locais de depósito dos volumes excedentes
devendo essa atividade ficar a cargo do empreiteiro de acordo com as necessidades após o
conhecimento concreto do modo de funcionamento da empreitada.
É contudo possível determinar as condicionantes, no corredor em estudo, à implantação de locais
de depósito de terras (temporários ou permanentes) conforme se apresenta no Desenho F-LE039EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0701.00 a 0702.00 – Condicionantes à implantação do estaleiro e de
locais de depósito de terras apresentado no Tomo 17.4 e conforme se especifica na resposta ao
ponto 28.
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26. Plano de Acessos de acordo com a localização dos estaleiros e frentes de obra,
considerando as seguintes orientações:


Sempre que possível, os percursos para a circulação de maquinaria devem ser feitos
através dos caminhos já existentes.



Os percursos para o transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das
terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para o destino adequado
devem ser criteriosamente selecionados, minimizando a passagem no interior dos
aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis ao ruído e vibrações.



O planeamento dos acessos deve minimizar acumulações excessivas de tráfego
automóvel, nomeadamente os decorrentes do encerramento temporário de faixas de
rodagem.



Os acessos e caminhos temporários a construir de novo devem utilizar materiais
permeáveis, para minimizar a erosão devido a processos de escorrência superficial,
reduzindo ao máximo a área de impermeabilização.



Na abertura de novos acessos e/ou no melhoramento de acessos existentes devem
ser privilegiados locais menos sensíveis à compactação e impermeabilização dos
solos, nomeadamente, locais de menor capacidade de uso.



Deve ser garantido o acesso às propriedades, quer na fase de construção, quer na
fase de exploração, sempre que os acessos existentes sejam interrompidos, bem
como a desativação dos acessos abertos que não tenham utilidade posterior.

Nesta fase não é possível desenvolver um Plano de Acessos eficaz devendo essa atividade ficar a
cargo do empreiteiro de acordo com as necessidades após o conhecimento concreto do modo de
funcionamento da empreitada e a localização do estaleiro.
O empreiteiro será o responsável pela localização dos acessos e dos estaleiros e pelo seu
licenciamento.
Contudo é possível desde já referir que os acessos far-se-ão preferencialmente pela área afeta ao
projeto, nomeadamente pela zona da plataforma e caminhos de serviço ou caminhos paralelos.
O projeto em causa localiza-se em meio peri-urbano pelo que a rede de acessibilidades existente é
já bastante vasta. Desta forma não se prevê a necessidade de abertura de acessos específicos à
obra e áreas fora da zona de intervenção.
De qualquer forma, sugere-se a inclusão das medidas supracitadas na fase de obra conforme se
expõe de seguida.
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 Desenvolver um Plano de Acessos tendo em conta a localização dos estaleiros e frentes de
obra, considerando as seguintes orientações:


Sempre que possível, os percursos para a circulação de maquinaria devem ser feitos
através dos caminhos já existentes.



Os percursos para o transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras
de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para o destino adequado devem ser
criteriosamente selecionados, minimizando a passagem no interior dos aglomerados
populacionais e junto a recetores sensíveis ao ruído e vibrações.



O planeamento dos acessos deve minimizar acumulações excessivas de tráfego
automóvel, nomeadamente os decorrentes do encerramento temporário de faixas de
rodagem.



Os acessos e caminhos temporários a construir de novo devem utilizar materiais
permeáveis, para minimizar a erosão devido a processos de escorrência superficial,
reduzindo ao máximo a área de impermeabilização.



Na abertura de novos acessos e/ou no melhoramento de acessos existentes devem ser
privilegiados locais menos sensíveis à compactação e impermeabilização dos solos,
nomeadamente, locais de menor capacidade de uso.



Deve ser garantido o acesso às propriedades, quer na fase de construção, quer na fase de
exploração, sempre que os acessos existentes sejam interrompidos, bem como a
desativação dos acessos abertos que não tenham utilidade posterior.

A medida é transposta para o anexo ao Plano de Gestão Ambiental (Tomo 17.9) garantindo a sua
consideração em fase de obra bem como as medidas resultantes do Plano de medidas de
minimização da afetação da mobilidade da população (Anexo 6.2 – Tomo 17.3).

27. Plano de medidas de minimização da afetação da mobilidade da população (quer
rodoviária, quer pedonal) e da acessibilidade a áreas residenciais adjacentes à obra.
No Anexo 6.2 – Tomo 17.3 é apresentado o Plano medidas de minimização da afetação da
mobilidade da população.
As medidas integradas neste plano são transpostas para o Plano de Gestão Ambiental
(Tomo 17.9) de modo a garantir a sua consideração em obra.
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28. Carta de Condicionantes dos locais de implantação de estaleiros, dos locais de depósito
temporário e definitivo de terras, de acessos à obra e de todas as outras áreas de apoio
à obra. Deve ser privilegiada a ocupação de áreas já degradadas, nomeadamente,
explorações de inertes na região, bem como os locais de declive reduzido e com acesso
próximo, no sentido de evitar/minimizar fenómenos erosivos, movimentações de terras
e abertura de acessos. Devem ainda ser tidas em conta as preocupações com as
vibrações.
Caso não seja possível a sua localização em zonas já intervencionadas ou
infraestruturadas, na escolha dos locais não devem ser afetadas as seguintes
condicionantes:


Áreas classificadas (IBA);



Habitats Naturais;



Solos pertencentes à Reserva Agrícola Nacional ou outras áreas com aptidão e/ou
valor agrícola;



Áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional;



Zonas que impliquem a destruição de vegetação nas áreas de maior sensibilidade
paisagística e ecológica, com destaque para as áreas adjacentes a linhas de água
(galerias ripícolas), florestas de folhosas e áreas de montado;



Áreas sensíveis do ponto de vista dos recursos hídricos: linhas de água, captações
de água e áreas de recarga de aquíferos com nível freático perto da superfície;



Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;



Proximidade a locais com utilização sensível ao ruído e vibrações, nomeadamente
com casas de habitação.



Proximidade a locais com atividades agrícolas/económicas em funcionamento.



A instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de empréstimo/depósito de inertes
deve ser interdita em locais a menos de 50 metros das ocorrências patrimoniais.



Tanto quanto possível, o estaleiro deve ser localizado numa área mais central da
intervenção de modo a ficar equidistante às diversas frentes de trabalhos, ou pelo
menos às que representam maiores necessidades logísticas, minimizando-se a
circulação de veículos e materiais.



A Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de empréstimo e
depósito, deve incluir a implantação dos elementos patrimoniais identificados e ser
integrada no Caderno de Encargos da Obra.



Os locais onde irão ser colocados os volumes excedentários de terras (provisórios e
definitivos) devem ser selecionados de forma a reduzir ao máximo a circulação de
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máquinas em zonas não afetas à obra e a evitar uma excessiva compactação e
artificialização dos solos, em particular os agrícolas.
No Tomo 17.4 é apresentado o Desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0701.00 a 0702.00 –
Condicionantes à implantação do estaleiro e de locais de depósito de terras com a
identificação das condicionantes à localização do estaleiro.
Importa referir que a carta em causa está limitada à envolvente próxima do projeto (corredor de 400
metros), podendo existir outras áreas fora do corredor representado que apresentem boas
características, desde que garantam o cumprimento das mesmas condicionantes.

29. Relatório final de trabalhos arqueológicos (prospeção) e eventuais ajustes do Projeto de
Execução decorrentes destes trabalhos.
No Anexo 5.2 do Tomo 17.3 – Anexos Técnicos é apresentado o Relatório Final de Trabalhos
Arqueológicos desenvolvido no âmbito do projeto de execução em avaliação.
Destes trabalhos não resultaram quaisquer ocorrências adicionais às identificadas na fase de
Estudo Prévio nem outros dados adicionais que justificassem ajustes ao projeto.

30. Programa Geral de Monitorização, direcionado para os fatores recursos hídricos,
componente social, ambiente sonoro e vibrações, bem como outros fatores ambientais
que se afigurem relevantes face ao desenvolvimento do projeto de execução. Neste
contexto devem ser tidas em consideração as orientações constantes no ponto relativo
aos planos de monitorização.
No cumprimento do solicitado é apresentado no Tomo 17.5 o Plano Geral de Monitorização
direcionado aos fatores recursos hídricos, componente social, ambiente sonoro e vibrações.
Com a análise desenvolvida nesta fase não se considerou necessária a inclusão de monitorização
de outros fatores adicionais.

31. Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.
O projeto de execução de empreitadas e concessões de obras públicas é, nos termos da Lei
(artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de
17 de junho), acompanhado por um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
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Demolição (PPGRCD) que inclui as orientações que o(s) empreiteiro(s) terão que cumprir na
execução da obra.
Desta forma, também o projeto em estudo se faz acompanhar por um PPGRCD que faz parte
integrante do Volume do RECAPE (Volume 17), mais precisamente constituindo Tomo 17.10 Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição.
A I.P. – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou a elaboração do projeto de execução em quatro
contratos pelo que o PPGRCD desenvolvido resulta da agregação dos PPGRCD desenvolvidos por
cada contrato responsável por cada componente do projeto de execução (vide Capítulo 1.4).
Os PPGRCD de cada contrato foram elaborados com base num modelo tipo da IP, S.A. adaptado
do modelo disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente no seu sítio da internet.
Este documento constitui assim uma primeira abordagem ao PPGRCD que deverá ser revisto em
fase prévia à obra ajustando-o à versão final do projeto e adaptando-o às ações da empreitada.
De qualquer forma, sugere-se a inclusão da seguinte medida a aplicar à fase de obra conforme se
expõe de seguida e se transpõe para o anexo ao Plano de Gestão Ambiental (Tomo 17.9).
 O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)
proposto deve ser revisto previamente ao início da obra adaptando-o às ações constantes da
empreitada.

6.3.3

Medidas de Minimização e de Potenciação

No presente capítulo são elencadas as medidas de minimização e potenciação indicadas na
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) para as várias fases.
Como referido na DIA, além das medidas nesta elencadas, “devem ser preconizadas no RECAPE
todas as medidas que possam vir a ser consideradas relevantes em função do desenvolvimento do
projeto de execução e correspondente reavaliação de impactes”. Desta forma, no Capítulo 8 do
presente documento, são elencadas as medidas adicionais consideradas relevantes.
Todas as medidas indicadas no presente RECAPE resultantes, quer das medidas da DIA, quer de
medidas de minimização adicionais que se revelaram necessária no decorrer dos trabalhos do
projeto de execução, que reportam à fase de obra, são integradas no Anexo ao Plano de Gestão
Ambiental (Tomo 17.9), de modo a serem consideradas no caderno de encargos e devidamente
consideradas por todos os intervenientes na obra (empreiteiros, dono de obra e fiscalização).
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O Plano de Gestão Ambiental e respetivo anexo será revisto previamente à obra, de modo a
integrar as medidas que advenham da DCAPE e fará parte do Caderno de Encargos da Obra.

6.3.3.1

Fase de Elaboração do Projeto de Execução e do RECAPE

1. Garantir a articulação com as entidades com competência na gestão das infraestruturas
e das servidões que possam vir a ser afetadas pelo projeto de execução. Neste
contexto, devem ser atendidos os pareceres emitidos no âmbito do processo de AIA
pela ANAC, dgTerritório, EDP, EPAL, REN e SEPNA;
Como referido e devidamente referenciado no Capítulo 5.4 do presente documento, foram
acauteladas todos os contributos e condicionantes identificadas nos pareceres emitidos na fase de
consulta pública no âmbito do processo de AIA.
Como explícito no capítulo 5.4.2 foram também contactadas as entidades gestoras das
infraestruturas interferidas pelo projeto (Altice, EDP, EPAL, CM de Évora) no sentido de garantir a
sua compatibilização.
Foi contactada a ANAC em função da necessidade de inclusão no projeto de elementos em altura
que se possam considerar como obstáculos à navegação aérea.
Foi ainda desenvolvido um contrato entre a IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A.
e a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central de modo a possibilitar uma adaptação
e utilização da plataforma dos troços a desativar como Ecopista para promoção da mobilidade
suave para fins de deslocação utilitária e para fins turísticos e/ou lazer.
Considera-se não haver condicionantes identificadas nos pareceres da REN e SEPNA na solução
desenvolvida nesta fase pelo que não justificou novo contacto.
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2. Desenvolver o Projeto de Execução de forma a minimizar a afetação das habitações
adjacentes às linhas, com particular destaque para as seguintes situações:
i.

Desde o km 117+700, e ainda que aproveitando o espaço canal do Ramal de
Reguengos, evitar a afetação das habitações e dos anexos agrícolas existentes.

ii.

Desde o km 117+700 ao km 122+700 - atendendo ao caráter peri-urbano deste troço,
com habitações e pequenas parcelas com caráter disperso (proximidade a 90
edifícios até 100 m).

iii.

Neste contexto, deve ser equacionada a possibilidade do início do traçado do
projeto de execução adotar o traçado da plataforma ferroviária existente - Ramal de
Reguengos (aproximadamente entre km 117+680 e 119+700), de forma a maximizar o
aproveitamento deste ramal.

O projeto foi desenvolvido tendo sempre presente o objetivo de não afetar diretamente habitações
adjacentes à linha, tentando otimizar ao máximo o distanciamento minimizando ao máximo os
impactes decorrentes do seu funcionamento.
Entre o PK 117+700 e o PK 117+800 foi adotado um Perfil Transversal Tipo Reduzido, com redução
de parte da plataforma e dos órgãos de drenagem longitudinal (foi mantida a valeta do tipo REFER,
com 0.60 m de largura, em vez da normal valeta triangular com 1.20 m de largura) de forma a não
afetar qualquer tipo de edificado existente e manter os limites da intervenção dentro do canal
existente.
Relativamente ao Ramal de Reguengos desativado, desde a fase de Estudo Prévio que foi avaliada
a possibilidade o seu aproveitamento contudo essa opção foi eliminada sendo que o início do
traçado se encontrava condicionado pelo troço adjacente e pela passagem inferior existente no
troço imediatamente antes do início do traçado pelo que não era possível o total aproveitamento do
Ramal de Reguengos.
A passagem inferior existente imediatamente antes da intervenção do presente projeto apresenta
um ponto baixo em escavação, o que obriga à existência de bombagem para drenagem das águas
pluviais. A eventual opção de aproveitamento do Ramal de Reguengos implicaria um agravamento
substancial do ponto baixo em escavação com a construção de uma segunda passagem inferior
adjacente à existente, a execução de novos muros de avenida em betão na estrada de Beja e a
eliminação do atual acesso lateral às parcelas existentes imediatamente a sueste do início do
traçado.
No entanto tentou-se que o traçado projetado aproveitasse ao máximo o espaço canal do Ramal de
Reguengos permitindo minimizar a ocupação de outros terrenos. Entre o PK 118+700 e 118+825
conseguiu-se que o novo traçado se desenvolvesse sobre o Ramal de Reguengos, situação que
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ainda que de modo pouco expressivo se apresenta como mais favorável face ao previsto na fase de
Estudo Prévio, em que o eixo do traçado só tocava a norte o talude do ramal.
Houve no restante traçado de via nova, até cerca do PK 122+700 um especial cuidado em não
afetar habitações e anexos agrícolas existentes e otimização do distanciamento do traçado às
habitações da envolvente, efetuando diversos ajustes, nomeadamente entre os PK 119+400 e
120+500, onde essa ocupação é mais densa. Nesse trecho o projeto apresenta uma maior
escavação o que permite também minimizar o impacte ao nível do ruído e da paisagem.

3. Desenvolver

o

Estudo

Geológico-Geotécnico

que

deverá

caraterizar

pormenorizadamente as formações geológicas e os terrenos interessados pelo projeto,
confirmando a viabilidade das soluções menos agressivas e impactantes, ao nível da
fase de construção, garantindo sempre a estabilidade geotécnica.
O Estudo Geológico-Geotécnico é um dos volumes que integram o Projeto de Execução,
nomeadamente o Volume 2 – Geologia e Geotecnia. No Anexo 2.6 do Tomo 17.3 são
apresentadas as peças essenciais deste trabalho.

4. Garantir a expropriação e/ou emparcelamento (ao abrigo do Novo Regime Jurídico da
Estruturação Fundiária – Lei n.º 111/2015, 27 de agosto), com outros prédios rústicos,
das áreas fracionadas aos prédios rústicos afetados pelo traçado da linha ferroviária,
que não garantam por si, a unidade mínima de cultura fixada para a região - Portaria n.º
219/2016, de 9 de agosto.
O Projeto de Execução integra um volume que contempla todos os trabalhos associados às
Expropriações, nomeadamente o Volume 15 – Expropriações.
No âmbito destes trabalhos são estabelecidos os Valores Unitários de Indemnização, de acordo
com o estipulado na legislação aplicável em vigor, tendo em conta a conjuntura socioeconómica da
região a expropriar, estando por isso esses valores influenciados pelos valores praticados no
mercado local de terrenos.
São ainda observadas no âmbito desses documentos, situações relativas desvalorização da parte
não expropriada dos prédios, consequência, da sua divisão física, acréscimo de custos de
exploração por diminuição da área útil disponível da parte não expropriada do prédio,
nomeadamente quando as mesmas apresentem uma área inferior à unidade de cultura definida na
Portaria n.º 219/2016, de 9 de agosto, alterada pela Portaria n.º 19/2019, de 15 de janeiro ou
quando a distância a percorrer entre a parte não expropriada e o assento de lavoura aumente de
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forma significativa, com consequente aumento dos custos de produção. Nas situações em que não
seja possível garantir o acesso direto à parte não expropriada, ou que a sua área seja tão reduzida
que não apresente qualquer viabilidade económica, será incluída na área a expropriar como "área
sobrante".

5. Em áreas sensíveis do ponto de vista hidrogeológico órgãos de drenagem devem ser
contínuos, acompanhando a extensão da ferrovia, sendo que a sua conceção e
dimensionamento deverá merecer especial atenção nos seguintes casos:
i.

Na envolvente das infraestruturas de captação independentemente do fim a que se
destinam.

ii.

Nos troços do traçado que intersetem:


Áreas de Máxima Infiltração (AMI) ou Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de
Aquíferos (AEPRA) definidas no âmbito da cartografia REN;



Áreas ou pequenas secções dos afloramentos do Setor Pouco Produtivo das
Rochas Ígneas e Metamórficas da Zona Ossa Morena não incluídas nas AMI e
AEPRA, mas que, pelas suas especificidades litológicas e tectono-estruturais,
possam constituir zonas preferenciais de infiltração.

Como áreas sensíveis do ponto de vista hidrogeológico temos:


Pontos de Água - Inventário apresentado no Anexo 3 – Tomo 17.3 e cuja representação se
expõe no Desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.1001.00 a 1005.00 (Tomo 17.4);



Sensibilidade do meio hídrico subterrâneo determinada pela Reserva Ecológica Nacional Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos3 desde o início do traçado até ao km
120+010, e marginalmente pelo talude entre os km 121+820 e 121+900 - Desenho F-LE039EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0601.00 a 0602.00 (Tomo 17.4).

Relativamente ao projeto de drenagem desenvolvido para o projeto (Tomo 5.1 do PE), o sistema de
drenagem transversal é composto por passagens hidráulicas (PH) que promovem o adequado
restabelecimento das linhas de água intercetadas pelo traçado da Variante de Évora, servindo estas
igualmente para a ligação dos órgãos de drenagem que compõe o sistema de drenagem
longitudinal.

3

Conforme a alteração ao RJREN determinada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto passa a ser denominada “Áreas
estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”
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De acordo com a análise ao traçado em planta e perfil longitudinal previsto, o sistema de drenagem
longitudinal apresenta como princípio de funcionamento a captação dos caudais gerados na
plataforma e os intercetados no terreno natural (associados aos taludes de aterro e escavação) com
o seu transporte até à linha de água mais próxima (meio recetor adequado).
Desta forma, a drenagem faz o encaminhamento modo contínuo, conforme solicitado, para o meio
hídrico superficial mais próximo, pelo que a escorrência dos caudais provenientes da drenagem da
plataforma seguirá pelas linhas de água evitando desta forma vir a afetar as zonas mais sensíveis
do ponto de vista subterrâneo.
De qualquer forma, no sentido de avaliar os impactes residuais sobre os recursos hídricos
subterrâneos, que poderão emergir é proposto um programa de monitorização dos recursos
hídricos subterrâneos (Tomo 17.5) que contempla a monitorização de diversos pontos de água na
envolvente do projeto e a monitorização de um órgão de drenagem.
A seleção dos pontos a monitorizar teve com base as áreas sensíveis do ponto de vista
hidrogeológico mencionadas.
O órgão de drenagem selecionado a monitorizar localiza-se 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. Note-se que, como referido para a
generalidade dos órgãos de drenagem, também este faz o encaminhamento dos caudais para a
linha de água mais próxima (afluente da margem esquerda do rio Xarrama intercetado pelo projeto
e restabelecida pela PH 119-3.

6. Prever em sede de expropriação o espaço suficiente para a implementação do Projeto de
Integração Paisagística (PIP), nomeadamente nos locais referidos a contemplar no PIP, e
eventualmente outros, para que os elementos vegetais de porte arbóreo possam ser
devidamente considerados, observando as devidas e necessárias distâncias de
segurança em função da altura e diâmetro potencial dos exemplares vegetais que
venham a ser propostos.
O Projeto de Integração Paisagística (PIP) é apresentado no Tomo 17.6.
Considera-se que a expropriação considerada é suficiente para garantir que os impactes visuais da
infraestrutura sejam minimizados e sejam consideradas as plantações tidas como adequadas.
Acresce que, no âmbito do presente projeto é desenvolvido um Plano de Monitorização direcionado
para a Paisagem (Tomo 17.5), mais precisamente focado nas bacias visuais do Centro Histórico de
Évora. Esta monitorização permitirá avaliar e comprovar a eficácia das medidas de minimização
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previstas, assim como averiguar se existem trechos, 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.

7. Reduzir tanto quanto possível a altura de todos os taludes de aterro, com muito
particular destaque para os de maior altura e extensão.
Sempre que possível tentou-se reduzir a altura de todos os taludes de aterro, em especial os de
maior altura e extensão. No entanto, existem situações em que as características do projeto e a
rigidez dos parâmetros e critérios que determinam o seu desenho, não permitem uma maior
otimização dos taludes que compõem o traçado e que simultaneamente permita contornar as
condicionantes que o território apresenta.
Assim, foi necessário optar por uma solução, na globalidade, menos penalizadora.
A zona de aterros mais expressivos ocorre apenas em duas situações: na aproximação à ponte do
rio Xarrama (aterro com 7,5 m no primeiro encontro do viaduto) e na proximidade do
atravessamento da EN254 (aterro até 7 m face ao terreno existente).
Estas duas situações prendem-se com a consideração de necessidade de travessia sob a via bem
como outros constrangimentos decorrentes de parâmetros de via. No caso da ponte do rio Xarrama,
no sentido de permitir o atravessamento de máquinas agrícolas e por sua vez, minimizando o
impacte na atividade agrícola da propriedade. No caso do atravessamento da EN254 os aterros dos
encontros da Passagem inferior são os necessários para permitir atingir o gabarit necessário para a
circulação rodoviária nesta Estrada Nacional.
Na zona em que o traçado se desenvolve sobre a linha existente (a partir do km 122+700 os aterros
são muito pouco expressivos, genericamente inferiores a 1 metro e apenas superando os 2 metros
na zona da travessia da ribeira de Vale Figueira) à semelhança da situação atualmente existente e
do Estudo Prévio.

8. Proceder à redução da altura dos taludes de aterro associados ao projeto no local de
passagem (km 121+350) sobre a EN254, com consequente aumento da extensão linear
destas últimas.
O restabelecimento da EN254 é desenvolvido em Passagem Inferior em situação bastante
semelhante à já prevista na fase de Estudo Prévio.
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A implantação da PI 121-1 associada ao restabelecimento da EN254 (ao PK 121+345) encontra-se
bastante condicionada pela proximidade à Zona Neutra (entre os PK 121+010 e 121+160) com
rígidos critérios de implantação ferroviária (zona com cerca de 200 m de desenvolvimento mínimo
em reta e com inclinação máxima de 6‰) e também pelas várias iterações efetuadas nos Estudos
de Exploração, que restringiram a adoção de traineis com inclinações mais gravosas no trecho
crítico (entre o PK 120+150 e 120+927, onde ocorria a maior perda de velocidade do troço
projetado) de forma a não condicionar a carga máxima rebocada e a igualar a rampa característica
de 15‰ em toda a Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia.
Desta forma, a medida foi atendida dentro das possibilidades de constrangimentos de
dimensionamento referidas.

9. Proceder à redução da extensão dos taludes associados às pontes sobre o rio Xarrama
(km 118+450), rio Degebe (km 124+800) e sobre a ribeira Vale Figueiras (km 125+700)
Com o projeto de execução foram otimizadas as plataformas das pontes sobre o rio Xarrama, rio
Degebe e ribeira de Vale Figueira (Volume 6 – Obras de Arte Especiais), tendo por base o estudo
hidrológico desenvolvido (Volume 4) ficando estes com uma extensão superior à atualmente
existente e à prevista na fase de Estudo Prévio, e consequentemente minimizando a extensão dos
taludes de aterro até aos encontros das pontes.
O quadro seguinte expõe a comparação da situação atual com o previsto na fase de Estudo Prévio
e com o agora Projeto de Execução.
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Quadro 26 - Travessias de principais linhas de água – pontes existentes e soluções de projeto
Obra de Arte

Extensão (m)

Altura entre o
Leito Primário e
base do tabuleiro

Fase

Ponte sobre o rio Xarrama

Ponte sobre o rio Degebe

Ponte sobre a ribeira de Vale
Figueira

SA

20

34,8

6

EP

48

36

34

PE

195,4 (118+368 a 118+563)

97.0 (126+291 a 126+388)

34 (127+245 a 127+279)

PE

7,5

1,5

1,5

SA

Vão único

2 vãos de 16.4 m com um pilar
central de 2 metros

2 vãos de 4 metros com um pilar
central de 2 metros

PE

2*(23.5m+25m+25m+23.5m)

23.5m+25m+25m+23.5m

10m+14m+10m

A nova ponte está ainda
posicionada a cerca de 95m
para jusante de uma ponte
existente na EN18, a qual
possui três arcos com 10m de
vão cada

A ribeira apresenta um
alinhamento fortemente
enviesado, face ao traçado
ferroviário. Aquando da
execução da ponte existente, há
mais de 150 anos, o leito
primário da ribeira foi corrigido
para atravessar ortogonalmente
a linha férrea

Vãos

Notas

Ponte existente desativada
(Ramal de Reguengos) 40
metros a jusante

SA – Situação Atual; EP – Estudo Prévio; PE – Projeto de Execução

10. Estudar a solução de transformação das passagens superiores de maior dimensão em
passagens inferiores, com particular destaque para as PS 119.1, PS 122.1 e PS 125.1.
Caso tal não se afigure tecnicamente viável devem ser identificadas soluções que
reduzam substancialmente os impactes associados, face ao proposto em Estudo Prévio.
Qualquer solução deve sempre privilegiar a sobreposição ao traçado das atuais vias
rodoviárias (EN18 para as PS 122.1 e PS 125.1; e estrada dos Aliados para a PS 119.1).
A cota de implantação da ferrovia face ao terreno conforme se apresenta não se coaduna com a
transformação das passagens superiores em passagens inferiores. Esta alteração representaria
impactes negativos nomeadamente, em especial no que diz respeito a drenagem (com custos de
manutenção expressivos e eventuais situações de risco acrescido) e a volumes de terraplenagens
excessivos (grande aumento do aterro da plena via e/ou grande escavação das passagens inferiores).
A transformação das passagens superiores de maior dimensão em passagens inferiores, em
particular as PS 119.1, PS 122.1 e PS 125.1, implicava o aumento muito significativo do aterro da
via de forma a acomodar e garantir o gabarit livre mínimo de uma passagem inferior (5.0 m).
Esse aumento de aterro, nas zonas das PS acima referidas, não é tecnicamente possível pelas
várias condicionantes do traçado ferroviário e também por ir contra a Medida de Minimização n.º 7
da DIA, que preconiza reduzir tanto quanto possível a altura de todos os taludes de aterro.
Na zona da PS 119.1 houve uma ligeira redução da altura do aterro e não foi viável a sua
transformação em PI.
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE – VARIANTE DE ÉVORA
VOLUME 17 – RECAPE – TOMO 17.2 – RELATÓRIO BASE
F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.RB.00

140

As passagens superiores PS 122.1, ao PK 122+829 e PS 125.1, ao PK 125+873 restabelecem
ambas a EN18 e encontram-se depois do PK 122+700, ou seja, já sobre o canal existente onde o
traçado do Projeto de Execução é coincidente (modernização) com o traçado da atual Linha de
Évora, não existindo alterações significativas em planta/perfil longitudinal e consequentemente
alterações expressivas de terraplenagens. Nesta zona tentou-se, sempre que possível,
circunscrever a implantação da nova plataforma ferroviária dentro dos limites do Domínio Público
Ferroviário. Neste sentido a adoção de restabelecimentos de vias (Estradas Nacionais) em
passagem inferior, não sendo viável o aumento dos aterros da via-férrea, obrigaria à execução de
pontos baixos em escavação com necessidade de bombagem, situação a evitar, pelo que se
mantiveram as respetivas passagens superiores.
Nas PS referidas (PS 119.1, 122.1 e PS 125.1), foi sempre equacionada a possibilidade de
desenvolver o traçado sobre o eixo existente conforme se refere de seguida:


PS 119.1

A solução proposta é muito próxima do local existente, tendo-se minimizado as áreas de ocupação.
O traçado associado ao restabelecimento 119-1 foi projetado seguindo as normas em vigor,
aplicáveis a este tipo de projetos.
Neste caso particular, a sobreposição com a estrada existente não é possível devido à existência de
propriedades próximas e à necessidade de garantir a acessibilidade.


PS 122.1

A solução proposta sobrepõe-se à estrada existente, tendo-se minimizado as áreas de ocupação. O
traçado associado ao restabelecimento 122-1 foi projetado seguindo as normas em vigor, aplicáveis
a este tipo de projetos.
Além disso, assegura a reposição de todas as acessibilidades existentes pelo que os itinerários
existentes prévios à execução da nova plataforma não são modificados.


PS 125.1

Foi feita uma ripagem do traçado restabelecimento da EN18 relativamente à fase de Estudo Prévio,
de forma a que o mesmo seja o mais possível coincidente com o atual de forma a dar resposta ao
recomendado na DIA.
Não foi possível responder integralmente ao pedido da DIA, que recomenda que o traçado fosse
sobreposto ao existente. Foi estudada essa solução, onde se concluiu que para vencer o desnível
para sobrepor a futura ferrovia, provocaria a impossibilidade de compatibilização altimétrica com
acessos a propriedades e vias existentes assim como as terraplenagens resultantes desta solução
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provocariam uma grande área de ocupação que implicaria expropriações excessivas e demolição
de muros históricos existentes.

11. Proceder à alteração do traçado da PS 120.1 de forma a que seja mantido totalmente
sobre o atual traçado da estrada existente EM1149.
O projeto da Passagem Superior 120.2 (correspondente à PS120.1 do Estudo Prévio) apresenta-se
no Tomo 8.1.3 e cujo Desenho - F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CC.R120-1.002.00 se reproduz
também no Anexo 2.4 do Tomo 17.3 é possível verificar o desenvolvimento da PS 120.2 sobre o
traçado da via atual.

12. Garantir um maior afastamento em relação ao Bairro de Santa Luzia, nomeadamente,
através do desvio da diretriz da via.
No delinear do projeto, houve um esforço para 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
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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.

13. Privilegiar o uso de materiais e tonalidades tendencialmente neutras e de baixa
refletância nas soluções de revestimento exterior, pavimentos e cobertura da estação.
Esta medida não é aplicável ao presente projeto. Não estão previstas estações no troço em projeto.

14. Adotar soluções para o atravessamento das linhas de água principais que não
condicionem os respetivos leitos de cheia. Neste contexto, deve ser equacionado:
i.

O prolongamento das pontes sobre os rios Xarrama e Degebe e sobre o ribeiro de
Vale Figueiras;

ii.

A redução, sempre que possível, do número de pilares das pontes bem como a sua
localização fora das margens e linhas de água.

Foram acauteladas as orientações referidas na DIA resultando nas seguintes características
principais das pontes projetadas conforme especificado e detalhado no Volume 6 – Obras de Arte
Especiais:


Rio Xarrama

A solução proposta para a Ponte sobre o Rio Xarrama desenvolve-se entre o Km 118+368 e o Km
118+563 do traçado, numa extensão total de 195.4m e uma altura máxima de 7.5m no leito primário
até à base do tabuleiro da Ponte.
Conforme quadro apresentado na resposta à medida n.º 9 esta corresponde a uma solução mais
extensa face à fase de Estudo Prévio (48 m) e face à situação da ponte atual do Ramal de
Reguengos (20 m).
De forma a dispensar a utilização de aparelhos de dilatação na via-férrea, a ponte foi segmentada
em dois troços contínuos com uma extensão de 97m. O primeiro vão a determinar foi o do leito
primário, adotando-se o vão de 25m. Os vãos seguintes foram determinados para equilíbrio
estrutural e de forma a obter a extensão total da Ponte. Obteve-se a seguinte modulação de vãos:
23.5m+25m+25m+23.5m. Os pilares estão localizados fora do leito da linha de água.
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Figura 31 - Ponte sobre o rio Xarrama

De acordo com o estudo hidrológico desenvolvido (Volume 4 do PE) o rio Xarrama apresenta um
caudal de ponta de cheia para um período de retorno de 100 anos correspondente a 126 m 3/s,
resultando num nível de máxima cheia (NMC) de 240,7 m com o presente projeto.
No desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CC.PXRM.003.00 apresentado no Anexo 2.3 (Tomo 17.3)
é possível identificar o leito de cheia do rio Xarrama face ao projeto da ponte em estudo.


Rio Degebe

A travessia do rio Degebe ocorre em zona de troço a beneficiar, ou seja na zona onde atualmente já
está materializada a linha de Évora, sendo necessário substituir a ponte existente.
A solução proposta para a Ponte sobre o Rio Degebe desenvolve-se entre o Km 126+291 e
126+388 do traçado, possui uma extensão total de 97.0m e uma altura máxima ao solo de 2m na
zona do leito primário.
Conforme quadro apresentado na resposta à medida n.º 9 esta corresponde a uma solução mais
extensa face à fase de Estudo Prévio (36 m) e face à situação da ponte atual (34,8 m).
A ponte existente no local é formada por dois vãos de 16.4m, separados por um pilar central com
2.0m de largura, garantindo vão livres da aproximadamente 15m.
No projeto agora desenvolvido, o primeiro vão a determinar foi o do leito primário, adotando-se o
vão de 25m. Os vãos seguintes foram determinados para equilíbrio estrutural e de forma a obter a
extensão total da Ponte. Obteve-se a seguinte modulação de vãos: 23.5m+25m+25m+23.5m. Os
pilares estão localizados fora do leito da linha de água.

Figura 32 - Ponte sobre o rio Degebe
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De acordo com o estudo hidrológico desenvolvido (Volume 4 do PE) o rio Degebe apresenta um
caudal de ponta de cheia para um período de retorno de 100 anos correspondente a 117 m 3/s,
resultando num nível de máxima cheia (NMC) de 238,7 m.
A situação aplanada do território na zona de desenvolvimento da linha de água faz com que a
variação do nível de máxima cheia (NMC) seja diminuta face ao aumento da extensão da ponte.
Para a ponte abranger todo o leito de cheia dos 100 anos deveria ser considerada uma solução
com 200 metros de extensão, desta forma, parece-nos adequada uma solução com 97m. A
simulação do escoamento da cheia centenária da solução projetada mostrou não existirem
alterações significativas nos níveis de cheia, registando-se apenas uma subida de 0,10 m nos níveis
de cheia, na secção imediatamente a montante.
Este Leito de cheia é representado no Desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CC.PDGB.002.00 que
se apresenta no Anexo 2.3 (Tomo 17.3).


Ribeira de Vale Figueiras

A travessia da Ribeira de Vale Figueiras ocorre em zona de troço a beneficiar, ou seja na zona onde
atualmente já está materializada a linha de Évora, sendo necessário substituir a ponte existente.
A solução proposta para a Ponte sobre a Ribeira de Vale Figueira desenvolve-se entre o Km
127+245 e o km 127+279 do traçado, possui uma extensão total de 34.0m e uma altura máxima ao
solo de 0.80m.
Conforme quadro apresentado na resposta à medida n.º 9 esta corresponde a uma solução idêntica
à fase de Estudo Prévio (34 m) mas bastante superior à solução existente atualmente (6 m).

Figura 33 - Ponte sobre a Ribeira de Vale Figueiras

A ponte existente no local é formada por dois vãos de 16.4m, separados por um pilar central com
2.0m de largura, garantindo vão livres da aproximadamente 15m. A altura livre entre o fundo do rio
Degebe e a face inferior do tabuleiro atual é de aproximadamente 3.40m.
De acordo com o estudo hidrológico desenvolvido (Volume 4 do PE) a ribeira de Vale Figueira
apresenta um caudal de ponta de cheia para um período de retorno de 100 anos correspondente a 39.8
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m3/s. Sendo o caudal inferior a 40m3/s, trata-se de uma pequena linha de água que pode ser transposta
com uma simples passagem hidráulica. Ainda assim, mantêm-se uma solução com uma extensão
semelhante à que estava previsto no Estudo Prévio de modo a responder ao solicitado na DIA.
A solução proposta corresponde assim a uma ponte com extensão de 34m (dividida em três vãos
de 10m+14m+10m) resultando num nível de máxima cheia (NMC) de 242,0 m. O vão central
transpõe a ribeira e os vãos laterais garantem o equilíbrio estrutural do tabuleiro e garantem o
escoamento em caso de cheia. Os pilares estão localizados fora do leito da linha de água.
Este Leito de cheia é representado no Desenho F-LE039-EVO-EVN.T5.PE.CC.PRVF.002.00 que se
apresenta no Anexo 2.3 (Tomo 17.3).
A informação de maior detalhe relativamente aos projetos específicos das pontes é apresentado no
Volume 6 – Obras de Arte Especiais.

15. Considerar, no âmbito do levantamento das captações e infraestruturas de rega
potencialmente afetadas pelo projeto de execução, o “
rede pública de distribuição de água para abastecimento das quintas localizadas nas
zonas denominadas de Garraia, Sizuda, Boa Morte e quintas adjacentes em Évora”.
A planta de localização e as medições e estimativas de custos do projeto de Abastecimento de Água
das quintas da Garraia, Sizuda, Boa Morte faz parte dos elementos do relatório da Consulta Pública.
Desses elementos é possível verificar que está previsto que a conduta de distribuição de água a
executar venha a intercetar o projeto num único ponto, junto à travessia da EN18, aproximadamente
ao PK 122+750.
Apesar deste constituir um elemento ainda em projeto e não concretizado em campo, esta situação
é acautelada pelo projeto. Desta forma, a Passagem Superior que permite restabelecer a EN18
(PS 122-1) está dimensionada contemplando um canal técnico que poderá vir a suportar esta
infraestrutura.

16. Evitar afetar os bens imóveis identificados pelo EIA, nomeadamente as quintas muradas
correspondentes às ocorrências n.ºs 6, 8 e 9, bem como a ocorrência n.º 7 (cruzeiro),
que deverá ser conservado in situ. O Projeto de Execução deve ainda procurar
minimizar a afetação dos respetivos enquadramentos paisagísticos.
À semelhança do que ocorria na fase de Estudo Prévio não foi possível evitar a afetação da Quinta
de Sande (ocorrências n.º 6).
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Houve um ajuste na diretriz do traçado nesta zona, passando a diretriz a desenvolver-se mais para
sul, no sentido de preservar o montado existente a norte.
Esta opção faz com que o traçado se desenvolva de forma mais expressiva na Quinta de Sande. De
qualquer forma, esta situação não se coaduna com um aumento no impacte sobre esta quinta, uma
vez que a zona mais nobre da propriedade, onde está o edificado da quinta, está ainda afastado da
zona de desenvolvimento do traçado (a cerca de 380 m do km 121+900), não representando a
alteração em causa repercussões sobre o património distintas da solução do Estudo Prévio e
possibilitando a preservação do montado.

Fotografia 20 - Quinta de Sande

Com o traçado proposto é possível evitar a afetação da
quinta murada identificada como ocorrências n.º 8 – Quinta
da Piedade.
A ocorrência n.º 8 – Quinta da Piedade desenvolve-se a
nascente da EN18. A zona de maior proximidade ao
traçado ocorre ao km 122+750, em que uma extrema da
quinta fica a cerca de 35 metros numa zona da quinta
composta por olival e alguns sobreiros no limite. O casario
da quinta fica mais distante da intervenção do traçado
(a cerca de 160 metros do km 123+100) ficando o acesso à
quinta localizado no extremo do restabelecimento da EN18
(PS122-1).
Fotografia 21 - Quinta da Piedade

Entre o km 133+425 a 123+690, o traçado tem um desenvolvimento paralelo ao limite da ocorrência
n.º 9 (Quinta de Santo António), localizada a poente, a 15 metros do eixo do traçado, desta forma a
quinta é tocada de forma limítrofe pelo caminho paralelo adjacente à ferrovia necessário para
permitir as acessibilidades às propriedades a poente da ferrovia.
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Fotografia 22 - Quinta de Santo António

Relativamente ao cruzeiro (ocorrência patrimonial n.º 7) este localiza-se ao km 122+700. Em função
dos novos parâmetros de via é necessário ocupar esta área pelo talude de escavação do lado
direito da via.
Desta forma, não será possível preservar o cruzeiro no mesmo local. Assim, em virtude da
necessidade de ajuste da sua localização sugere-se que na fase de obra se verifique
conjuntamente com a junta de freguesia qual o melhor local para a transladação do cruzeiro.
Importa mencionar que atualmente o cruzeiro encontra-se numa área bastante degradada envolta
por entulho e lixo diverso, conforme imagem seguinte.

Fotografia 23 - Cruzeiro localizado ao km 122+700

Desta forma, sugere-se assim a inclusão da medida na DCAPE da seguinte forma.
 Em fase prévia da obra avaliar conjuntamente com a Junta de Freguesia qual o melhor local
para a transladação do cruzeiro (ocorrência patrimonial n.º 7) localizado ao km 122+700
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17. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática do corredor selecionado, numa faixa
mínima de 200 metros de largura do eixo projetado da linha férrea, e de todas as
componentes de projeto, como acessos, estaleiros, zonas de empréstimo e de depósito
de terras.
A prospeção deverá procurar relocalizar e delimitar as ocorrências inventariadas que
não foram identificadas durante os trabalhos de campo realizados para o EIA, devendo
os seus resultados vir ainda a condicionar a elaboração Projeto de Execução.
Quando por razões técnicas do Projeto, não houver possibilidade de proceder a
alterações pontuais de traçado ou de localização dos respetivos componentes, a
destruição total ou parcial de um Sítio deverá ser assumida no RECAPE como inevitável.
Deve ficar também expressamente garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da
totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra. No caso de
elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e da
elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua
escavação integral.
Conforme solicitado foi desenvolvida a Prospeção Arqueológica Sistemática cujo relatório se
apresenta no Anexo 5.2 (Tomo 17.3). No desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0401.00 a FLE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0402.00 (Tomo 17.4) são identificadas as ocorrências patrimoniais
bem como as visibilidades do terreno prospetado.
Denote-se contudo que do trabalho desenvolvido não foram identificadas novas ocorrências para
além das já conhecidas da fase de Estudo Prévio.

18. Equacionar a instalação de superestrutura (balastro, travessas e carris) com opções que
minimizem o ruído de emissão da via de forma a permitir uma redução da extensão e
altura das barreiras acústicas a instalar. Em alternativa à instalação de barreiras
acústicas tipo painel, pode ser estudada a viabilidade de modelação/alteamento de
taludes de terra.
No Capítulo 4.5.1 são apresentadas as características dos elementos que compõem a
superestrutura, tendo por base o referido no Projeto de Execução - Volume 3 – Via Férrea.
Desde logo 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
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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 34 - 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 transmitido pela estrutura.
Conforme determinado pelo estudo de ruído e vibrações (Anexo 4 – Tomo 17.3) desenvolvido
propõe-se ainda a consideração de mantas sub-balastro em dois troços – km inicial ao km 117+975
e km 123+850 a 124+500 (identificadas em figura no Anexo 4.2) em que existem recetores mais
próximos da via, podendo ser utilizadas mantas de Sub-Balastro do tipo Sylodyn DN325, do tipo
CDM_UBM-H35-C ou equivalente.
Considera-se não ser viável recorrer a cômoros para substituir barreiras acústicas. Esta solução
leva ao aumento significativo do impacte do projeto, principalmente no que diz respeito ao aumento
de afetação de terrenos adjacentes à via (em especial nas zonas em que o próprio projeto já se
desenvolve em aterro) e consequente maior necessidade de expropriação.
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19. Criar condições para que as vibrações sejam minimizadas ao nível da fonte, sempre que
possível, atuando ao nível da superestrutura (balastro, travessas e carris) ou da
interface entre a infraestrutura e superestrutura, com opções que minimizem a
transmissão de vibrações.
Conforme resposta do ponto anterior o projeto as opções de projeto que ao nível da superestrutura
permitem minimizar o ruido são consequentemente também minimizadoras das vibrações,
nomeadamente: as fixações elásticas e o próprio balastro.
Simultaneamente dos resultados do estudo de ruído e vibrações (Anexo 4 – Tomo 17.3)
desenvolvido propõe-se também a consideração de mantas sub-balastro m dois troços – km inicial
ao PK 117+975 e PK 123+850 a PK 124+500 (identificadas em figura no Anexo 4.2) em que
existem recetores mais próximos da via, podendo ser utilizadas mantas de Sub-Balastro do tipo
Sylodyn DN325, do tipo CDM_UBM-H35-C ou equivalente.
Para minimizar os efeitos das vibrações, nos troços entre o PK 119+440 a PK 120+110 e o
PK 124+300 a PK 124+500 propõe-se ainda a consideração de palmilha de travessa de tipologia
que garanta, no mínimo as perdas de inserção para frequências iguais ou superiores a 63 Hz
referidas no Anexo 4.2 (Tomo 17.3).

20. Na definição da vedação colocar o arame farpado numa fiada abaixo do topo da vedação
ao longo de toda a sua extensão.
As vedações consideradas no presente projeto foram definidas de acordo com o estabelecido nas
Instruções Técnicas da REFER, EP, nomeadamente a IT.CCE.004 - Vedações em Plena Via em
Zona Urbana e IT.CCE.005 - Vedações de Plena Via em Zona Rural e conforme referido no
Capítulo 4.7.
Nas Vedações de Plena Via em Zona Rural será colocado arame farpado na segunda fiada da
vedação para afastar animais de grande porte e não ferir aves em voo, conforme desenho tipo
apresentado no Tomo 17.3 - Anexo 2.7.

21. Colocar BFDs (Bird Flight Diverters) no troço que se situa no limite da IBA. Entre cada
apoio da catenária devem ser colocados 2 BFDs.
No cumprimento do solicitado, o presente projeto (Volume 11) considera a colocação de Bird Flight
Diverters (2 sinalizadores por cada vão entre apoios de catenária) na zona coincidente com o limite
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE – VARIANTE DE ÉVORA
VOLUME 17 – RECAPE – TOMO 17.2 – RELATÓRIO BASE
F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.RB.00

151

da IBA de Évora, ou seja, entre o km 126+330 e o final do traçado, conforme também já referido no
Capítulo 4.8.3.

Figura 35 - Sinalizadores de Catenária tipo FBF4

22. Garantir, no troço situado no limite da IBA, que o isolamento das linhas de ligação ao
exterior e dos pontos de amarração das linhas (catenária e feeder) é afastado em pelo
menos 1,4 m do topo do poste. Prever ainda nestes troços a colocação de dispositivos
anti-pouso nos apoios da catenária.
Conforme já mencionado no Capítulo 4.8.3, dada a maior sensibilidade face à avifauna da zona
inserida na IBA de Évora, e com o intuito de minimizar os eventuais impactes decorrentes de
eletrocussão da avifauna, é considerado no troço coincidente com o limite desta área (km 126+330
ao final do traçado) a colocação de mecanismos anti poiso, bem como consideradas soluções de
afastamento dos elementos de tensão.
O projeto de eletrificação prevê enquanto especificidade técnica da infraestrutura de tração elétrica,
a utilização de montagens em cujos seccionadores se encontram lateralmente aos respetivos
apoios e dotados de um postalete para suspensão de feeder, posicionado a uma cota superior à
dos seccionadores, que privilegia eventuais poisos das aves sobre os postaletes, em segurança,
em detrimento do poiso sobre os seccionadores.
Neste troço, coincidente com o limite da IBA da Planície de Évora (km 126+330 ao final do traçado)
é considerada a instalação de postes mais altos com vista a privilegiar eventuais poisos das aves
sobre os postaletes, em segurança, garantindo-se um afastamento de pelo menos 1,4 m às partes
em tensão.
Os pontos de amarração das linhas (Catenária e Feeder) terão o seu isolamento afastado de pelo
menos 1,4 m do poste, mantendo assim as partes em tensão a um distância ainda superior.

4

http://www.lifeesteparias.lpn.pt/Noticias-e-Destaques/News.aspx?tabid=2332&code=pt&ItemID=230
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Figura 36 - Montagem de seccionador duplo em poste

Figura 37 - Montagem de dispositivo dissuasor de

com Feeder

nidificação e ninho artificial no Setil

Figura 38 - Montagem de dispositivo dissuasor de nidificação em “V” invertido e afastamento dos elementos em
tensão

23. Minimizar a afetação de sobreiros e azinheiras (isolados ou povoamento), tanto no
âmbito do projeto de execução da ferrovia como demais estruturas associadas como os
restabelecimentos viários, etc.
A minimização da afetação de sobreiros e azinheiras foi um ponto a ter em conta no
desenvolvimento do projeto.
Claramente a maior diferença no traçado face ao Estudo Prévio (como se pode comprovar pelo
desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0203.00 – Tomo 17.4) ocorre entre o km 121+400 e o
km 122+500 e teve como objetivo principal a minimização da afetação do montado adjacente do
lado direito do traçado.
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A partir do km 122+700, aproximadamente, o traçado passa a desenvolver-se sobre a linha
existente o que minimiza desde logo afetação do montado. Desta forma, neste troço a afetação é
marginal correspondendo maioritariamente a pequenas azinheiras de geração espontânea
(PAP<30) a alguns exemplares de maiores dimensões presentes na proximidade imediata do
traçado.

6.3.3.2

Fase Prévia à Obra e Fase de Obra

As medidas referentes à fase de preparação prévia à execução da obra mencionadas na DIA, e
expostas no presente documento, estão integradas no Anexo do Plano de Gestão Ambiental
(PGA) (Tomo 17.9) que elenca as várias medidas a considerar durante as várias fases da obra,
garantindo, desta forma a sua necessária consideração pelos intervenientes na obra (empreiteiro,
fiscalização e proponente).
24. Prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de
empréstimo e depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se
encontrem fora das áreas prospetadas em fase de Projeto de Execução e RECAPE ou
que tivessem apresentado ausência de visibilidade do solo.
25. Após a desmatação, deverá ser efetuada a prospeção arqueológica sistemática das
áreas de incidência direta de todas as componentes de obra.
26. Prever o efetivo acompanhamento arqueológico da obra, continuado e direto por um
arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as ações inerentes à realização do
projeto não sejam sequenciais mas simultâneas.
O acompanhamento arqueológico da obra deverá incidir em todos os trabalhos, durante
a instalação de estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens,
abertura de acessos, escavação das valas e de todas as ações que impliquem
revolvimento de solos.
27. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento
arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor
patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), no caso de
estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual ou
salvaguardadas pelo registo.
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28. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção
de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico,
escavações arqueológicas, entre outras) nomeadamente no caso de não ser possível
determinar a importância científica e patrimonial das ocorrências então identificadas.
29. Os achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra deverão ser colocados
em depósito credenciado pelo organismo de tutela;
30. Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas no interior da faixa de 25m
centrada no eixo da linha, de forma a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas e
máquinas, que aí deverá ser proibida ou muito condicionada;
31. Sinalizar as ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação
de modo a evitar a sua afetação.
O devido Acompanhamento Arqueológico da Obra será desenvolvido no sentido do cumprimento
das medidas supracitadas.
As medidas referidas são transcritas para o anexo do Plano de Gestão Ambiental (Tomo 17.9)
garantindo a sua consideração em obra, em especial, pela equipa responsável pelo
acompanhamento Arqueológico, mas também pelos demais intervenientes em obra: Dono de Obra,
Fiscalização e Empreiteiro(s).
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32. Garantir que todos os componentes da infraestrutura ferroviária (pontes, viadutos, etc.)
e, particularmente, a estabilização dos taludes adotam soluções construtivas
concebidas e dimensionadas para ações sísmicas de acordo com o Regulamento de
Segurança.
33. Proceder à recolha de amostras nas zonas do traçado da ferrovia que intersectem filões
mineralizados, identificados aquando da sua construção, para se efetuar análises
petrográficas e químicas de forma a se conhecer a composição dos referidos filões.
34. Nas situações em que as escavações intersectem os níveis piezométricos e seja
necessário proceder ao seu rebaixamento, deverá proceder-se à avaliação detalhada do
caudal que será necessário bombear e da configuração da superfície piezométrica
resultante, de modo a garantir que não sejam afetadas captações próximas da via. Se
durante as escavações se verificar a exposição à superfície do nível freático deverá
assegurar-se que todas as ações que traduzam risco de poluição são eliminadas ou
restringidas na sua envolvente direta. A área deverá ser vedada, restringido o acesso
direto ao local.
35. Dada a possibilidade das escavações mais profundas intersetarem níveis freáticos ou
zonas de ressurgências importantes, implementar dispositivos de drenagem para
minimização das consequências resultantes da atuação das águas subterrâneas e/ou
subsuperficiais nos taludes de escavação. Todos os dispositivos de drenagem deverão
conduzir as águas colhidas a pontos de drenagem natural, através de órgãos de recolha
e condução de águas, garantindo a inexistência de zonas de deficiente escoamento.
O projeto de execução agora desenvolvido integra um Estudo Geológico e Geotécnico (Volume 2).
Este estudo permite ter já uma aproximação da situação geológica existente na zona a intervir.
Contudo, as medidas supramencionadas são transcritas para o anexo do Plano de Gestão
Ambiental (Tomo 17.9), garantindo a sua consideração na fase de Obra.
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36. Todas as operações de manutenção e lavagem de maquinaria pesada, bem como o
abastecimento de combustíveis, o manuseamento de óleos, lubrificantes e de outras
substâncias passíveis de provocar contaminação das águas subterrâneas, deverão ser
realizadas em locais apropriados devidamente impermeabilizados.
37. O armazenamento temporário dos óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados
deverá ser em recipientes adequados e estanques, em local impermeabilizado, com
bacia de retenção de derrames acidentais, se possível coberto, separando-se os óleos
hidráulicos e de motor usados para gestão diferenciada. As áreas de armazenamento
deverão ser instaladas em terrenos estáveis e planos e em local de fácil acesso para
trasfega de resíduos.
38. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas
deverão ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede
de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos,
combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta
bacia de retenção deverá ser equipada com um separador de hidrocarbonetos.
As medidas supramencionadas definem a devida impermeabilização nas zonas onde ocorra o
manuseamento de óleos, combustíveis e outros poluentes com o objetivo de evitar/minimizar a
probabilidade de ocorrência de impactes sobre o meio hídrico.
Estas medidas são transcritas para o anexo do Plano de Gestão Ambiental (Tomo 17.9),
garantindo a sua consideração na fase de Obra.
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39. Efetuar o restabelecimento de todas as captações de água e infraestruturas de rega que
sejam afetadas pelas obras, designadamente através da construção de infraestruturas
similares.
40. Deve ser assegurada a manutenção e limpeza dos órgãos de drenagem transversal e
longitudinal, com o objetivo de evitar eventuais acumulações de água a montante destas
infraestruturas.
41. As captações subterrâneas afetadas pelo traçado devem, no caso dos poços, ser
entulhados, e no caso dos furos, cimentados de baixo para cima. Alguns pontos de
água poderão ser protegidos por muro de proteção ou substituídos por outros, em
acordo com os proprietários.
42. Reduzir ao mínimo as áreas impermeáveis e implementar um sistema de drenagem e
recolha de águas pluviais.
As medidas supracitadas são transcritas para o anexo do Plano de Gestão Ambiental (Tomo
17.9) de forma a garantir a sua consideração na fase de Obra.
Sugere-se que a medida 40 seja aplicável à fase de conclusão da obra mas também à fase de
exploração.

43. As intervenções a efetuar (desmatação, decapagem, movimentação de terras, circulação
e parqueamento de veículos e máquinas) devem restringir-se à área de intervenção
definida, delimitada por meio de piquetagem e processar-se, de modo a evitar a afetação
suplementar de solos e respetivos usos.
44. Assegurar, após a conclusão da obra, a desativação e limpeza de todas as instalações
de apoio à obra e a recuperação dos solos afetados através da sua descompactação e
arejamento de forma a assegurar a sua reutilização.
45. Dar prioridade à reutilização de materiais de escavação na construção de aterros, de
modo a diminuir terras sobrantes a levar a depósito.
As medidas supracitadas são transcritas para o anexo do Plano de Gestão Ambiental (Tomo
17.9) de forma a garantir a sua consideração na fase de Obra.
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46. A obra deve ser planeada para ser executada em período diurno de dias úteis.
47. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que
originem o menor ruído e vibração possível.
48. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem
homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom
estado de conservação/manutenção.
49. Sempre que ocorram situações de ruído superior ao limite legal, devem ser
implementadas medidas de minimização.
50. As áreas sujeitas a obras devem ser adequadamente vedadas, por forma a evitar a
ocorrência de acidentes envolvendo a população, devendo igualmente prever-se as
necessárias proteções acústicas, de vibração e de integração paisagística, a definir
consoante os casos, ou seja, a natureza das intervenções de obra e proximidade de
usos sensíveis.
51. A velocidade de circulação de máquinas e viaturas nos locais de obra não deve exceder
os 40 km/h.
52. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras e o ruído.
53. Caso venha ser necessário recorrer à utilização de explosivos para desmonte de
formações rochosas, a mesma deve limitar-se os dias úteis, em período exclusivamente
diurno. As populações devem ser avisadas, com antecedência, da programação e dos
horários das pegas de fogo, bem como de eventuais limitações delas decorrentes, como
a interrupção da utilização de vias, necessidades de evacuação temporária de espaços e
edifícios ou outras que possam ocorrer. Antes de utilização de explosivos, deve
proceder-se a uma detalhada e documentada vistoria prévia das habitações e outras
construções ou estruturas suscetíveis de ser afetadas, e a nova vistoria imediatamente
após a execução do fogo, de modo a verificar possíveis afetações que, a ocorrerem,
devem ser objeto da necessária indemnização. Na definição do perímetro da área a
vistoriar deve aplicar-se o princípio da precaução, pelo que este perímetro deve ser
definido por excesso e não por defeito. As operações de utilização de explosivos e a
adoção e execução das medidas mitigadoras devem ser objeto de monitorização. No
caso dos desmontes e escavações, aconselha-se a utilização de explosivos cujos
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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.
Dada a proximidade do projeto a habitações é especialmente importante a adoção de medidas de
minimização no sentido da proteção destes recetores, tanto quanto possível, face às ações mais
ruidosas dos locais.
Desta forma, as medidas são transcritas para o anexo do Plano de Gestão Ambiental
(Tomo 17.9), garantindo a sua consideração na fase de Obra.

54. O transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado deve ser feito
em veículos adequados, com carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.
55. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à
obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento.
56. As movimentações de terras deverão, tanto quanto possível, realizar-se em épocas mais
húmidas em que o solo se encontra menos seco, de modo a reduzir a quantidade de
poeiras suspensas que se poderão depositar nas linhas de água. Nas movimentações
de terra coincidentes com períodos secos deverá proceder-se ao humedecimento das
vias de circulação de maquinaria pesada, e das áreas de aterro/terraplanagem por
aspersão.
As medidas referidas permitirão minimizar a ocorrência de impactes na qualidade do ar. Estas
medidas são transcritas para o anexo do Plano de Gestão Ambiental (Tomo 17.9), garantindo a
sua consideração na fase de Obra.
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57. Garantir o acompanhamento semanal da obra por parte de uma equipa de biologia, no
sentido de compatibilizar as necessidades logísticas da empreitada com as medidas de
minimização de impactes aplicáveis à proteção das espécies mais importantes,
nomeadamente répteis, aves e mamíferos, bem como dos habitats presentes na área de
intervenção.
O projeto desenvolve-se em meio peri urbano e, ao afastar-se deste meio, desenvolve-se sobre o
canal da ferrovia existente. Desta forma, não se considera ser relevante a presença de equipa de
biologia no acompanhamento da obra.
Do trabalho desenvolvido pela equipa de ecologia do EIA resultou que os habitats naturais
identificados no corredor em estudo correspondem unicamente ao montado e pontualmente ao
habitat ripícola (91B0+92A0pt5) associado ao rio Degebe.
Considera-se que a equipa responsável pelo acompanhamento ambiental da obra terá
competências suficientes para garantir o cumprimento das medidas que vierem a ser definidas pela
DCAPE, bem como das medidas de projeto que são já consideradas nesta fase para minimização
do impacte na fauna, nomeadamente:


Vedações considerando o arame farpado na segunda fiada (conforme mencionado na resposta à
medida 20 do presente RECAPE – Capítulo 6.3.3.2)



Sinalização da catenária na zona de desenvolvimento no limite da IBA (conforme mencionado na
resposta à medida 21 e 22 do presente RECAPE – Capítulo 6.3.3.2)

Desta forma, sugere-se a eliminação desta medida.
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58. Na proximidade de áreas com ocupação florestal deverão ser tomadas as devidas
precauções durante a execução das obras de modo a reduzir o risco de incêndio.
59. Antes de se proceder a qualquer trabalho, deve ser delimitado o perímetro das áreas a
intervencionar, reduzidas ao mínimo indispensável, para além do qual não deve haver
qualquer perturbação de solos e vegetação. A balizagem deve ser realizada com recurso
a fitas/redes de sinalização.
60. Todos os exemplares arbóreos – azinheira, sobreiro e de espécies presentes nas
galerias ripícolas -, e arbustivos, nestes últimos quando aplicável, que se localizem
próximo das áreas de intervenção devem ser balizados e salvaguardados na sua
integridade física. A balizagem, enquanto medida preventiva e de proteção, deve ser
realizada, no mínimo, na linha de projeção horizontal da copa do exemplar arbóreo em
causa, em todo o seu perímetro, ou, quando aplicável, apenas na extensão voltada para
o lado da intervenção.
Especificamente no que se refere aos exemplares de sobreiros e azinheiras deve ser
assegurada uma distância mínima de proteção de, pelo menos, 2 vezes o raio da área de
projeção da copa, onde não são permitidas operações como a mobilização do solo ou
outras que possam danificar as árvores, nomeadamente as raízes, pernadas, ramos e
troncos.
61. As ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal deverão ser
reduzidas ao mínimo indispensável à execução dos trabalhos.
62. A decapagem da terra viva/vegetal deve restringir-se às áreas estritamente necessárias
e deve ser realizada em todas as áreas objeto de intervenção. Deve ser sempre realizada
de forma a que a máquina nunca circule sobre a mesma. A progressão da máquina deve
fazer-se sempre em terreno já anteriormente decapado. Deve ser evitado o recurso a
máquinas de rasto de forma a também evitar a compactação da camada de solo abaixo
da terra vegetal.
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63. A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da
totalidade da terra vegetal, em toda a profundidade do horizonte local e não em função
de uma profundidade pré-estabelecida. As operações de decapagem devem ser
realizadas com recurso a balde liso e por camadas, sendo a espessura destas a definir
pelo Dono de Obra em cada local. A terra viva decapada deve ser segregada e
permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação.
Nestes termos deve ser produzida cartografia que defina as zonas onde ocorre variação
de profundidade.
64. A terra viva/vegetal deve ser armazenada e conservada em pargas, com cerca de 2 m de
altura, com o topo relativamente côncavo. Deve ser preservada através de uma
sementeira de leguminosas de forma a manter a sua qualidade. Deverá ser protegida de
quaisquer ações de compactação por máquinas em obra.
65. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes das atividades de desmatação e
decapagem da terra viva, que não sejam reutilizados em obra, em especial, durante o
período estival, devem ser devidamente encaminhados de imediato para destino final,
de modo a evitar a ocorrência de incêndios, privilegiando-se a sua reutilização.
66. No caso de importação de terras vivas/vegetais deve ser assegurado que as mesmas
não provêm de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não
sejam introduzidas e alterem a ecologia local.
67. A intervenção nas linhas de águas deve ser realizada sem que máquina circule no
interior do leito da mesma, ou seja, a máquina deve operar a partir das margens.
68. Na obtenção de inertes para a construção, da via ferroviária e acessos, deve ser
assegurado na origem que os mesmos não são provenientes de áreas ocupadas por
plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem a
ecologia local.
As medidas supracitadas são transcritas para o anexo do Plano de Gestão Ambiental (Tomo
17.9) de forma a garantir a sua consideração na fase de Obra.
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69. Todos os pavimentos existentes dos troços de estrada a desativar devem ser totalmente
removidos em toda a profundidade das camadas. Para cada caso deve ser apresentado
um registo fotográfico, com a situação “antes” e “depois” no Relatório de
Acompanhamento da Obra, com periodicidade trimestral.
70. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a
desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de
apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo
com a reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos, de acordo com
o Plano de Integração Paisagística aprovado em RECAPE.
As medidas referidas permitirão minimizar a ocorrência de impactes na paisagem. Estas medidas
são transcritas para o anexo do Plano de Gestão Ambiental (Tomo 17.9), garantindo a sua
consideração na fase de Obra.

71. Aquando da implementação do PIP, apresentar à autoridade de AIA um estudo do
sistema de vistas a partir do Convento do Espinheiro com recurso a fotografia e
eventuais perfis do terreno para o Projeto. O estudo deve identificar todas as eventuais
linhas de visibilidade existentes para que as mesmas possam ser objeto de
minimização. O registo de imagem deverá ser realizado antes da construção do Projeto,
durante e após para aplicação de eventuais medidas de minimização, como o reforço de
plantações.
Aquando da implementação do PIP será desenvolvido o estudo de visibilidades supracitado que
avalie qual a afetação do Convento do Espinheiro e determine acerca da necessidade aplicação de
medidas minimizadoras.
A medida referida é transposta para o Plano de Gestão Ambiental (Tomo 17.9), garantindo a sua
consideração na fase de Obra.
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6.3.3.3

Fase de Exploração

72. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos deverá ser
fornecida aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com
a implantação de todos os elementos patrimoniais identificados, quer no EIA e no
RECAPE, quer com os que se venham a identificar na fase de construção.
73. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que envolvam alterações que obriguem a
revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em
áreas anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram
alvo de intervenção), deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos
e cumpridas as medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando
aplicáveis.
74. Implementar o Plano de Manutenção previsto no Projeto de Execução de Integração
Paisagística da Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte, para a Solução 2, deve
ser observado durante a Fase de Exploração.
75. Implementar o Plano de Emergência Geral da Rede Ferroviária Nacional na Instrução de
Exploração Técnica 96 da linha ferroviária. Deve ser dado conhecimento às autoridades
competentes, nomeadamente: proteção civil, bombeiros, GNR.
A concretização das medidas de minimização a aplicar à fase de exploração são da
responsabilidade do promotor / dono de obra (IP - Infraestruturas de Portugal, S.A.) sendo que
deverão ser consideradas as medidas referidas.
As ações de manutenção, em função das suas especificidades e abrangência, deverão ter em conta
as condicionantes ambientais identificadas ao longo do processo de AIA, em especial a carta de
condicionantes (Desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0601.00 a 0602.00 – Tomo 17.4).
Ressalve-se que o Plano de Emergência Geral da Rede Ferroviária Nacional que constitui a
Instrução de Exploração Técnica 96 estabelece um normativo interno aplicado a toda a Rede
Ferroviária Nacional pelo que será, de igual forma, aplicado ao troço de linha em estudo.
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6.3.4

Planos de Monitorização

Como indicado na DIA foram desenvolvidos Planos de Monitorização dos fatores Componente
Social,, Recursos Hídricos Subterrâneos e Ruido e Vibrações.
Da DIA fazem parte especificações a ter em conta no desenvolvimento dos Planos de
Monitorização dos fatores Recursos Hídricos Subterrâneos e Vibrações, nomeadamente:
Plano de Monitorização das Vibrações
O plano de monitorização deve garantir o cumprimento do estipulado no Despacho
19GDN2017, relativo à aplicação da Norma Portuguesa NP 2074.
Os pontos de monitorização devem coincidir com os pontos para monitorização do
ambiente sonoro e da componente social, seja em fase de construção ou de exploração.
A medição (equipamentos, localização dos pontos de medição e parâmetros de medição)
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 (consoante o objetivo da medição). Esta informação deverá ser
complementada pela normalização internacional existente, nomeadamente:
 ISO 14837-1:2005 - 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
No cumprimento do solicitado é apresentado no Tomo 17.5 o Plano Geral de Monitorização a
proposta de monitorização de vibrações.
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Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos
A semelhança e em coerência com o Plano de Monitorização do EIA 2966, o Proponente
deverá apresentar a localização desses pontos em mapa a escala adequada (e.g. escala
1:5000), sendo que os mesmos deverão, sempre que possível, situar-se, topograficamente,
a jusante do traçado da ferrovia.
O programa de monitorização referente as fases Previa, de Construção e de Exploração
devera contemplar observações quantitativas, assim como o controle da qualidade da agua,
nomeadamente em poços e furos de captação de agua suscetíveis de serem afetados,
independentemente das potencialidades do sistema aquífero ou da vulnerabilidade a
poluição das formações geológicas onde se localizem, acrescendo que na Fase de
Exploração devera ser contemplada a monitorização de órgãos de drenagem/receção e de
tratamento das aguas de escorrência provenientes da ferrovia.
Locais de Monitorização:
 Os pontos de água a monitorizar deverão ser selecionados em função da solução (1, 2 ou
3) escolhida para o traçado e deverão incluir:
- Furos, poços e charcas na envolvente próxima e a jusante da plataforma ferroviária;
- Órgãos de drenagem/receção de escorrências provenientes da ferrovia a selecionar.
Parâmetros a monitorizar:
 Os parâmeros a monitorizar deverão ser indicadores da contaminação característica ou
possível nas fases de construção e de exploração, servindo os valores paramétricos
observados na fase prévia como referência de comparação. Sem prejuízo de outros que
possam ser tidos como pertinentes, na Tabela a frente indicam-se os parâmetros
qualitativos e quantitativos a considerar.
 Na Fase Previa devera ser realizado, antes do inicio das obras, um ano de amostragem
com periodicidade semestral (duas campanhas), visando a representatividade das
águas altas e das águas baixas e contemplando todos os parâmetros indicados
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Tabela – Parâmetros qualitativos e quantitativos as águas subterrâneas a monitorizar.
Parâmetros

Qualitativos

Quantitativos

pH
Temperatura, T (ºC)
Condutividade Elétrica, CE (µS/cm)
Sólidos Dissolvidos Totais, SDT
(mg/l)
Oxigénio Dissolvido, OD (%)
Metais Pesados (µg/l):
- Ferro
- Crómio
- Cádmio
- Cobre
- Chumbo
-Zinco
- Manganês
- Molibdénio
- Níquel
Hidrocarbonetos Totais, HT (µg/l)
Hidrocarbonetos Aromáticos
Polinucleares, HAP
(µg/l):
- Acenafteno
- Acenaftlineno
- Antraceno
- Criseno
- Fenantreno
- Fluoranteno
- Fluoreno
- 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
Óleos e Gorduras, OG (µg/l)
Níveis Piezométricos, NP (m)
Produtividade das captações, PC
(l/s)

Fase
Prévia
X
X
X

Fase de
Construção
X
X
X

Fase de
Exploração
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

[1]

X

X

[1]

X
X

X
X

[1]
X

X

X

X

Observações
Parâmetros
de
caraterização
qualitativa global in
situ

Parâmetros
de
caraterização
qualitativa
determinados em
Laboratórios com
Acreditação

[1] Em caso
derrames
acidentais

de

As
observações
devem acompanhar
a
monitorização
qualitativa.

Duração e Periodicidade da Monitorização:
 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.
 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
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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.
Relatórios de Monitorização:
 Os relatórios de monitorização deverão ser Periódicos (relatórios de cada campanha
realizada) e Anuais (relatórios de integração e síntese de informação dos relatórios
periódicos).
 Os resultados do programa de monitorização deverão ser apresentados em formato
digital editável (.xls).
 Os relatórios devem apresentar a série completa de cada estação de amostragem e a sua
interpretação, a análise de conformidade com a legislação nacional (nomeadamente o
DL nº 236/98, de 1 de agosto) e a análise comparativa com resultados de monitorizações
anteriores.
Consoante os resultados obtidos e as conclusões dos relatórios, deverá ser equacionada a
necessidade de implementar medidas específicas para a minimização dos impactes
negativos sobre a qualidade as águas subterrâneas.
No cumprimento do solicitado é apresentado no Tomo 17.5 o Plano Geral de Monitorização que
inclui a monitorização dos recursos hídricos subterrâneos.
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6.3.5

Outros Planos

Deve ser elaborado um plano de acompanhamento ambiental da obra, preconizando a
apresentação de relatórios com periodicidade trimestral, fundamentalmente apoiado em
registo fotográfico focado nas questões do fator ambiental Paisagem, entre outras.
Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser
estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de
imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do
Projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de
referência” de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir
visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente. O mesmo deve conter
um registo mais exigente no que se refere às intervenções nas linhas de água.
No cumprimento do solicitado é apresentado o Tomo 17.9 o Plano de Gestão Ambiental da Obra.
De modo a garantir que o acompanhamento ambiental dará resposta ao solicitado, nomeadamente
no que se refere ao registo fotográfico, é feita essa referência no Plano de Gestão Ambiental
apresentado.
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7

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO ADICIONAIS DECORRENTES DA ELABORAÇÃO DO

RECAPE
Para além das medidas propostas na DIA, no decurso da elaboração do presente RECAPE existem
ainda algumas situações sobre as quais julgamos ser possivel fazer sugestões no sentido de
minimizar impactes do projeto em estudo. Todas as medidas apresentadas neste capítulo são
assim acrescidas às já presentes na DIA para as fases seguintes: fase prévia à obra e fase de obra
e fase de exploração.
As medidas referentes à fase de construção são incluidas no Plano de Gestão Ambiental (Tomo
17.9 – Volume 17).

7.1


Fase Prévia à Obra e Fase de Obra
Garantir a obtenção do parecer prévio vinculativo da respetiva entidade regional da Reserva
Agrícola Nacional ao abrigo do artigo 23.º, n.º 7 do Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro.



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



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



Garantir a compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto, a
efetuar mediante a prévia obtenção da autorização, da declaração de imprescindível utilidade
pública e da aprovação do projeto de compensação, nomeadamente:
-

Em povoamento, em função da área afetada pelo arranque/corte a que é aplicado
um fator mínimo de 1,25 e não em função do número dos exemplares abatidos
(artigo 8.º Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho).

-

De quercíneas isoladas, do n.º de exemplares abatidos multiplicados por um fator de
1,25



Desenvolver um Projeto de Recuperação Biofísica das Linhas de Água (à escala e pormenor
adequado ao detalhe de cada peça desenhada), aplicado ao rio Xarrama, rio Degebe e Ribeira de
Vale Figueira após a construção das pontes.
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O mesmo deve dar resposta, de forma pormenorizada, aos seguintes requisitos:
-

Deve ser apresentado como documento autónomo;

-

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

-

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

-

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

-

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



O desenvolvimento da obra deverá atender à calendarização cultural das parcelas agrícolas.
Deve ser feita a devida articulação das atividades de obra entre o empreiteiro e os proprietários
dos terrenos agrícolas afetados pela obra.



Em fase prévia da obra e em fase de construção deverá ser implementado o Plano de
Comunicação.



O Plano de Gestão Ambiental deve ser revisto/completado de acordo com as medidas e
condicionantes que advenham da Declaração de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução e integrado no processo de concurso da empreitada.



Desenvolver um Plano de Acessos tendo em conta a localização dos estaleiros e frentes de
obra, considerando as seguintes orientações:
-

Sempre que possível, os percursos para a circulação de maquinaria devem ser
feitos através dos caminhos já existentes.

-

Os percursos para o transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das
terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para o destino adequado
devem ser criteriosamente selecionados, minimizando a passagem no interior dos
aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis ao ruído e vibrações.

-

O planeamento dos acessos deve minimizar acumulações excessivas de tráfego
automóvel, nomeadamente os decorrentes do encerramento temporário de faixas de
rodagem.
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-

Os acessos e caminhos temporários a construir de novo devem utilizar materiais
permeáveis, para minimizar a erosão devido a processos de escorrência superficial,
reduzindo ao máximo a área de impermeabilização.

-

Na abertura de novos acessos e/ou no melhoramento de acessos existentes devem
ser privilegiados locais menos sensíveis à compactação e impermeabilização dos
solos, nomeadamente, locais de menor capacidade de uso.

-

Deve ser garantido o acesso às propriedades, quer na fase de construção, quer na
fase de exploração, sempre que os acessos existentes sejam interrompidos, bem
como a desativação dos acessos abertos que não tenham utilidade posterior.



O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)
proposto deve ser revisto previamente ao início da obra adaptando-o às ações constantes da
empreitada.



Deverão ser tomados cuidados especiais na montagem e manobra de quaisquer dispositivos
auxiliares utilizados na construção da infraestrutura em causa (gruas, guindastes, etc) sob as
linhas de média e alta tensão, devendo a EDP distribuição ser, obrigatoriamente consultada, por
escrito, para que se pronuncie acerca dos procedimentos e cuidados a ter para que este tipo de
equipamentos possa ser montado e manobrado em total segurança.



Deverá ser assegurada informação atualizada e atempada sobre as obras a efetuar e os locais
das mesmas aos agentes de proteção civil locais, tais como Corpos de Bombeiros, INEM e forças
de segurança, uma vez que as obras poderão implicar a perda de mobilidade e acessibilidade em
determinados troços da via.



Deverá ser informado o Serviço Municipal de Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal de
Évora, de modo a proceder à eventual atualização do Plano Municipal de Emergência de
Proteção Civil e do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.



Durante a obra, devem ser assegurados, em permanência, os acessos às parcelas seccionadas
da mesma propriedade que não tenham sido objeto de expropriação, seja pela criação de canais
dedicados seja pela manutenção da funcionalidade dos caminhos e estradas existentes.



Durante a obra, devem ser assegurados, em permanência, os acessos às habitações e
propriedades atualmente com serventia a partir da Estrada dos Aliados, os acessos ao Bairro da
Caeira, do CM1149 (km120+088) do CR (km 120+211) e EN18.



Durante a obra, deve ser assegurada, em permanência, a ligação entre a EN18 e o CM1090, se
necessário através da construção de ligação provisória.
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Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico:
-

Sugere-se a realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico, que deverão ter
os seguintes objetivos:
o

Confirmar a existência de contextos arqueológicos conservados e determinar a
sua extensão.

o

Caraterizar e estabelecer a diacronia dos contextos arqueológicos identificados no
decorrer das sondagens.

o

Caraterizar o seu estado de conservação.

o

Avaliar o potencial histórico e arqueológico deste sítio.

Quadro 27 - Síntese das medidas de mitigação patrimonial (sítios arqueológicos)
N.º

13

-

Sítio

Monte Rei

km

120+325

Medidas de Minimização
- Escavação manual de sondagens arqueológicas de diagnóstico.
Área total das sondagens – 40 m².
- Escavação mecânica de sondagens arqueológicas de diagnóstico.
Área total das sondagens – 80 m².

Após a realização das sondagens arqueológicas deverá ser elaborado um relatório
preliminar com os seguintes objetivos:
o

Apresentar uma síntese dos resultados obtidos.

o

Apresentar a avaliação do potencial arqueológico do sítio.

o

Apresentar outras medidas de minimização patrimonial, como seja, a realização
de intervenções arqueológicas em área (localização, metodologia, volume de
terras, tratamento e conservação de materiais arqueológicos).

-

Caso as sondagens arqueológicas de diagnóstico revelem a existência de contextos
arqueológicos conservados e com elevado valor histórico e científico, deverá ser
realizada uma intervenção arqueológica em área, nas zonas afetadas diretamente
pelo projeto.



Transladação de elementos arquitetónicos:
-

A transladação do cruzeiro da Piedade (n.º 7) terá de ser realizada com o
conhecimento prévio da população local, sendo o local escolhido para a sua
reposição sujeito à aprovação da respetiva Junta de Freguesia.

-

Em fase prévia da obra avaliar conjuntamente com a Junta de Freguesia qual o
melhor local para a transladação do cruzeiro localizado ao km 122+700.
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Quadro 28 - Síntese das medidas de mitigação patrimonial (sítios arqueológicos)
N.º

Sítio

km

Medidas de Minimização
- Limpeza geral do edificado.
- Registo fotográfico exaustivo.

7

Cruzeiro
da
Piedade

122+675

- Desenho de alçado e planta, (à escala 1:500 e com amostragens do aparelho construtivo
à escala 1:20).
- Descrição completa da arquitectura, técnicas e materiais de construção.
- Transporte cuidado do cruzeiro, com acompanhamento arqueológico permanente.



A construção do projeto terá que ter, obrigatoriamente, acompanhamento arqueológico
permanente e presencial durante as operações que impliquem movimentações de terras
(desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimos de inertes), quer estas
sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de
estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação.



Acompanhamento Arqueológico:
-

Antes da obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os
intervenientes, o Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico.

-

Da mesma forma, será importante discutir as medidas necessárias para evitar a
destruição de sítios com valor patrimonial, bem como, os procedimentos e normas a
cumprir durante o Acompanhamento Arqueológico.

-

No caso específico dos edifícios localizados na área de afetação indireta, terá de ser
garantida conservação in situ das construções, através de um plano de
monitorização de fendas.

-

As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em
Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais:
o

Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização.

o

Registar

todas

as

realidades

identificadas

durante

o

acompanhamento

arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que fundamentam as
decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de
minimização extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao registo
dos contextos identificados e realizar ações de minimização arqueológica, como
por exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico.
-

Sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial, este deverá ser
alvo de comunicação ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e à Direção Regional de
Cultura do Alentejo pelos canais que vierem a ser combinadas em sede própria.
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-

No decorrer do Acompanhamento Arqueológico poderão ser realizados relatórios
mensais e um relatório final.
o

No relatório mensal deverá constar uma breve descrição e caracterização da obra
em curso, bem como, uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos realizados
pela equipa naquele mês.

o

Outro objetivo importante deste texto será a apresentação de todas as incidências
de carácter patrimonial identificadas ou realizadas no âmbito do Acompanhamento
e a apresentação de medidas de minimização, no caso de surgiram novos locais
com interesse patrimonial, a partir de elementos criteriosos e solidamente
sustentados (avaliação do valor patrimonial do sítio e avaliação do grau de
afetação do local identificado).

o

Deverá ser feita a cartografia dos sectores de obra que foram alvo do
Acompanhamento Arqueológico, tal como, a localização exata de todas
incidências patrimoniais identificadas (escala 1:25 000 e escala de projeto).

o

O relatório final dos trabalhos arqueológicos corresponde à síntese de todas as
tarefas. Assim, deverá conter os objetivos e as metodologias usadas, bem como,
uma caracterização sumária do tipo de obra, os tipos de impacte provocados e um
retrato da paisagem original.

o

Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização realizadas,
os locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e descritos
criteriosamente todos os sítios afetados pelo projeto.

-

As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento
arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu
valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), no caso de
estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual ou
salvaguardadas pelo registo.

-

As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona
abrangida pelo projeto são as seguintes:
o

Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local referido na
carta geral de sítios, desde que não seja afetado diretamente pelo projeto.

o

Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem
contextos habitacionais ou funerários, durante o acompanhamento arqueológico.



Implementação das medidas de minimização previstas no Projeto de Proteção Sonora,
nomeadamente integrando a implantação de medidas minimizadoras de ruído (Barreiras
Acústicas. Manta de sub-balastro e palmilha de travessa).
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7.2


Fase de Exploração
Todas as ações de manutenção deverão ser desenvolvidas no cumprimento das normas e
procedimentos de segurança determinados pela Instrução de Exploração técnica - IET77 Normas e Procedimentos de Segurança em Trabalhos na Infraestrutura Ferroviária.



Durante a fase de exploração, deverá proceder-se à limpeza, por supressão total, do material
combustível existente numa faixa lateral de terreno, contada a partir dos carris externos,
confinante com a rede ferroviária, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança de
largura não inferior a 10 metros, designadamente através do cumprimento da alínea b, do n.º 1,
do artigo 15º, do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, no âmbito da prevenção dos fogos florestais.



Deverão ainda ser realizados exercícios e simulacros, com o envolvimento dos agentes de
proteção civil e meios externos que se considerem necessários, para prevenção das
consequências de um eventual acidente ou incidente, de modo a familiarizar todos os
colaboradores com os procedimentos constantes nos Planos de Emergência Internos, no qual
constem as medidas a tomar para controlo das situações de emergência e os meios para limitar
as suas consequências, incluindo uma descrição do equipamento de segurança e meios e
recursos disponíveis.
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8

CONCLUSÕES

O principal objetivo do RECAPE é verificar a conformidade ambiental do Projeto de Execução da
Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora, com os critérios
estabelecidos na DIA ao Estudo de Impacte Ambiental desenvolvido em fase de Estudo Prévio,
emitida em Julho de 2018.
Desde logo, o projeto agora em estudo foi desenvolvido de acordo com a Solução 2 do Estudo
Prévio, dando cumprimento à condicionante n.º 1 da DIA.
As demais condicionantes referidas na DIA (instrução dos processos de licenciamento para
ocupação das áreas da RAN, abate de sobreiros e azinheiras e corte de oliveiras e projeto de
medidas compensatórias pelo abate de quercíneas) correspondem a procedimentos que serão
naturalmente desenvolvidos na fase de licenciamento (posterior à emissão da DCAPE).
Desde logo se constatou que não ocorreram, desde a fase de estudo prévio, alterações
determinantes no território com implicações no projeto em estudo, tanto ao nível dos instrumentos
de gestão territorial, como de servidões e restrições de utilidade pública ou outras condicionantes.
Da mesma forma o projeto de execução agora analisado não apresenta alterações expressivas que
se repercutam em impactes negativos adicionais. Refira-se mesmo que, o maior detalhe nos
elementos que constituem o projeto possibilitam até minimizar desde já alguns impactes
anteriormente apontados (ex: efeito barreira, afetação visual, ruido).
Dando resposta à DIA foram desenvolvidos diversos estudos, focados nas áreas mais relevantes
em função características do projeto e do território atravessado, que permitem dar resposta ao
solicitado nos Elementos a Apresentar na presente fase de RECAPE, destacando-se: Projeto de
Integração Paisagística, Estudo de Impacte Patrimonial - Centro Histórico de Évora, Prospeção
Arqueológica Sistemática e respetivo relatório dos trabalhos arqueológicos, Estudo Acústico, Estudo
de Vibrações e Projeto de Proteção Sonora, Diagnóstico de Risco, Identificação de Condicionantes
aos Estaleiros, Plano de Gestão Ambiental (incluindo as medidas de minimização a integrar o
Caderno de Encargos da Obra), Programa Geral de Monitorização e Plano de Prevenção e Gestão
de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD).
Existem situações pontuais relativamente aos quais não é possível dar uma resposta cabal na
presente fase de RECAPE, nomeadamente: elaboração de Plano de Acessos e Projeto específico
para a travessia das principais linhas de água (Projeto de Recuperação Biofísica das Linhas de
Água – Rio Xarrama, Rio Degebe e Ribeira de Vale Figueira). Estas situações correspondem a
trabalhos mais adequados a fases subsequentes sendo nesta fase apresentada a devida
justificação. De modo a garantir a sua elaboração nas fases seguintes, no presente RECAPE, estes
trabalhos são transpostos para as medidas de minimização.
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Relativamente às medidas de minimização para esta fase de Projeto de Execução e de
RECAPE fixadas pela DIA, da análise desenvolvida considera-se que, genericamente o seu
cumprimento é garantido tendo sido, dentro das possibilidades técnicas, desenvolvidos os ajustes
ao projeto que permitiram a otimização do mesmo.
A “rigidez” dos parâmetros de dimensionamento deste tipo de infraestrutura determina que não seja
possível, dentro do corredor selecionado, otimizar mais o desenvolvimento do traçado para além do
proposto.
Do trabalho desenvolvido no âmbito do RECAPE é proposto um conjunto de medidas adicionais. As
medidas aplicáveis à fase de obra são anexadas ao Plano de Gestão Ambiental (Tomo 17.9) de
forma a acautelar que venham a ser respeitadas pelo adjudicatário da obra e assim minimizar os
impactes ambientais previstos para a fase de construção.
Com o presente RECAPE são propostos programas de monitorização (Tomo 17.5), no
cumprimento do estipulado pela DIA, nos descritores Componente Social, Ruido e Vibrações,
Paisagem e Recursos Hídricos. Estes programas de monitorização permitirão comprovar os
impactes previstos e possibilitar a proposta de medidas corretivas em virtude dos resultados
obtidos.
Refere-se ainda que, do Projeto de Execução, ao abrigo da lei em vigor, faz também parte um
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) (Tomo
17.10) que permite reduzir os impactes decorrentes da gestão de resíduos em fase de obra.
Pelo exposto, as opções do projeto de execução, apoiadas nos estudos realizados nesta fase, nas
medidas de minimização de impacte propostas, a par com a implementação de planos e projetos
específicos como o Projeto de Integração Paisagística, do Projeto de Proteção Sonora, do Plano de
Gestão Ambiental, o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e do
Programa de Monitorização, sustentam a conformidade do Projeto de Execução com as condições
estabelecidas na DIA.
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