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1. Introdução
Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), Decreto-Lei n.º 151-B/2013,
de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º152-B/2017, de 11 de dezembro, e na sequência
do procedimento de AIA relativo ao Projeto “Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora”,
em fase de estudo Prévio, a Infraestruturas de Portugal, S.A., enquanto entidade licenciadora do projeto,
submeteu via plataforma SILiAmb, Módulo de Licenciamento Único de Ambiente (LUA), o Relatório de
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) e o respetivo Projeto de Execução.
O procedimento de verificação da conformidade ambiental teve início a 7 de outubro de 2019, data na qual os
documentos inerentes ao procedimento foram colocados no módulo LUA da Plataforma SILIAmb.
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA, I.P.), como Autoridade de AIA, para verificação da conformidade do
Projeto de Execução com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA), procedeu ao envio da informação recebida
às entidades que integraram a Comissão de Avaliação (CA) nomeada no âmbito da avaliação do Estudo Prévio,
constituída pelas seguintes entidades: APA,I.P., Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P. (ICNF, I.P.),
Direção Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), Instituto Superior de Agronomia –
Centro de Ecologia Aplicada ''Prof. Baeta Neves'' (CEABN), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
(FEUP) e Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo).
A CA assim constituída integra os seguintes elementos:
•

APA, I.P.

– Eng.ª Lúcia Desterro (coordenação)

•

APA, I.P.

– Dr.ª Clara Sintrão (consulta pública)

•

APA, I.P.

– Eng.º João Freire (recursos hídricos)

•

APA, I.P.

– Eng.ª Maria João Leite (ambiente sonoro)

•

ICNF, I.P.

– Dr.º João Claro (sistemas ecológicos e biodiversidade)

•

DGPC

– Dr.º João Marques (património cultural)

•

LNEG

– Dr.º José Romão (geologia, geomorfologia e hidrogeologia)

•
CCDR Alentejo – Arqtª Cristina Salgueiro (usos do solo, componente social, qualidade do ar
e ordenamento do território)
•

CEABN

– Arqtº João Jorge (paisagem)

•

FEUP

– Prof.ª Cecília Rocha (vibrações)

•

DRAP Alentejo

– (não nomeou representante)

O RECAPE foi elaborado pela empresa ARQPAIS – Consultores de Arquitetura Paisagista e Ambiente, Ldª, entre
fevereiro e setembro de 2019, sendo constituído pelos seguintes tomos:
•

Tomo 17.1 – Resumo não Técnico

•

Tomo 17.2 – Relatório Base

•

Tomo 17.3 – Anexos Técnicos

•

Tomo 17.4 – Peças Desenhadas

•

Tomo 17.5 – Programa Geral de Monitorização

•

Tomo 17.6 – Projeto de Integração Paisagística

•

Tomo 17.7 – Projeto de Proteção Sonora

•

Tomo 17.8 – Estudo de Impacte Patrimonial – Centro Histórico de Évora

•

Tomo 17.9 – Plano de Gestão Ambiental

•

Tomo 17.10 – Plano de Prevenção e de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição

Por solicitação da Comissão de Avaliação foi ainda apresentada a seguinte documentação:
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• Aditamento 1, de dezembro de 2019
• Aditamento 2, de dezembro de 2019
• Aditamento 3, de dezembro de 2019
O Projeto de Execução foi adjudicado pela Infraestruturas de Portugal, S.A. (proponente do projeto) através dos
seguintes contratos:
• Contrato A: SENER/ENGIVIA
- Coordenação técnica do Projeto e tarefas complementares gerais
• Contrato B: IP Engenharia
- Instalações fixas de tração elétrica
• Contrato C: Consórcio PROFICO/FULCRUM/GEOÁREA
- Obras de Arte e estruturas especiais
• Contrato D: Consórcio COBA/TYPSA/TECNOFISIL/GRID
- Via, Terraplenagem e Drenagem
O Projeto de Execução apresentado é constituído pelos seguintes volumes:
•

Volume 0 – Apresentação Geral

•

Volume 2 – Geologia e Geotecnia

•

Volume 3 – Via Férrea

•

Volume 4 – Hidrologia – Estudo Hidrológico

•

Volume 5 – Terraplenagens, Drenagem e Vedações

•

Volume 6 – Obras de arte especiais – Pontes e Viadutos

•

Volume 8 – Obras de arte corrente

•

Volume 9 – Restabelecimentos e caminhos paralelos

•

Volume 11 – Instalações fixas de tração elétrica

•

Volume 13 – Infraestruturas de base à sinalização e telecomunicações

•

Volume 14 – Serviços afetados

•

Volume 15 – Expropriações

•

Volume 17 – R.E.C.A.P.E.

•

Volume 18 – Faseamento construtivo

O presente Parecer tem por objetivo proceder à apresentação da verificação da conformidade do Projeto de
Execução com o determinado na Declaração de Impacte Ambiental (DIA).

2. Enquadramento e Antecedentes
A Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora integra-se no Projeto Prioritário da União
Europeia n.º 16 “Sines/Algeciras-Madrid-Paris”. Insere-se no Corredor Internacional Sul (CIS), que tem como
objetivo a concretização de uma ligação direta interoperável e intermodal entre os Portos do Sul (Sines, Setúbal
e Lisboa) e a fronteira espanhola (Caia/Badajoz).
Localiza-se no concelho de Évora, a nascente da cidade, desenvolvendo-se entre o km 117+700 da Linha de Évora
e o projeto da Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas / Caia, ao pk 127+823 da mesma linha de Évora.
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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 das disposições da DIA.
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 de comboios movidos a energia 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).

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.
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3. Avaliação Global do RECAPE
O RECAPE na generalidade encontra-se bem estruturado e claro quanto à forma e conteúdo, incluindo, na
globalidade, fundamentação suficiente, que permite verificar se houve ou não cumprimento dos termos e
condições fixados na DIA.

4. Descrição do Projeto de Execução
A presente descrição foi elaborada de acordo com a informação constante do RECAPE e da Memória Descritiva
do Projeto.
A Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante de Évora) efetuará a ligação entre o km 117+7001 da
atual Linha de Évora e o projeto da Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas / Caia (pk 126+0002 da
Linha de Évora). O Projeto de Execução desenvolveu a Solução 2 do Estudo Prévio, a qual foi aprovada na DIA, e
apresenta uma extensão total de 10,123 km.
Dos 10 km de extensão desta Ligação Ferroviária, 49% dizem respeito a uma linha nova e 51% à modernização
de um troço de linha existente, verificando-se que a partir do km 122+700, o traçado é coincidente com o
corredor da atual linha de Évora, cuja circulação se encontra suspensa desde 2008.
A nova linha Évora – Évora Norte terá uma velocidade de operação até 120 km/h.
Dos requisitos técnicos do projeto destacam-se:
•

Solução de plataforma para via única para tráfego de mercadorias e passageiros;

•

Via em bitola Ibérica (1668 mm);

•

Travessas em betão monobloco polivalente;

•

Largura da plataforma de via: 9,22 m;

•

Espessura mínima de balastro - 0,30 m;

•

Altura máxima dos aterros ao eixo – 15 m;

•

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

•

Eletrificação: sistema 2x25 kV/50Hz;

•

Carga rebocável em tração simples: 1400 t;

•

Comprimento máximo das composições -750 m;

•

Cargas por eixo - 22,5 t;

•

Obras de Arte Especiais - via única;

•

Passagens desniveladas (Obras de Arte Correntes) - via única.

Perfis Transversais Tipo
Via em bitola Ibérica
•

Via em bitola Ibérica: 1,668 mm;

•

Largura da plataforma de via: 9,22 m.

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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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.

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).

No quadro seguinte apresenta-se um resumo das principais caraterísticas de cada obra de arte especial.

Quadro 1 - Principais características das pontes

Fonte: RECAPE- Relatório Base

Drenagem transversal
Os órgãos do sistema de drenagem que constituem a drenagem transversal (PH) estão dimensionados para uma
cheia centenária.
As passagens hidráulicas permitem a passagem dos caudais gerados pelas bacias hidrográficas intercetadas pela
obra.
No projeto 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;

•

PA / PH com secção interior de 3,00 x 3,00 m2.
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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.

Drenagem longitudinal
O projeto preconiza:
•

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;

•

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.

Terraplenagens
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- 2 m). Com base nos valores apresentados, quantificaram-se os volumes de desmonte a efetuar com meios
mecânicos e com explosivos apresentados no quadro seguinte.
Quadro 2 - Estimativa de volumes de desmonte com meios mecânicos e explosivos (valores arredondados)

Fonte: RECAPE- Relatório Base

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.
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Quadro 3 - Estimativa de volumes globais de materiais provenientes da linha, reutilizáveis na construção de
aterros e a rejeitar por falta de características

Fonte: RECAPE- Relatório Base

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, e ainda uma estimativa dos volumes
de materiais a obter em empréstimo e a depositar em vazadouro.
Quadro 4 - Estimativa de volumes globais de aterro, escavação, empréstimo e vazadouro

Fonte: RECAPE- Relatório Base
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Restabelecimentos, Caminhos Paralelos e de Serviço
No quadro seguinte apresentam-se as principais vias rodoviárias intersetadas pelo projeto, e que serão
restabelecidas transversalmente através de 5 passagens superiores (PI), e 3 passagens inferiores (PI).
Quadro 5 - Principais vias rodoviárias intersetadas

Fonte: RECAPE- Relatório Base

Caminhos paralelos
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. O pavimento será dotado de uma camada de desgaste em agregado britado de
granulometria extensa – 0,15 m.
Quadro 6 - Quadro resumo dos Caminhos Paralelos

Fonte: RECAPE- Relatório Base

Caminhos de Serviço
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 (para efeitos de
inspeção e manutenção da plataforma ferroviária e respetivos taludes e de acesso de emergência à via-férrea).
O perfil transversal tipo dos Caminhos de Serviço apresenta uma largura total de 3,00 m. Além do Caminho de
Serviço foi considerado mais 1,00 m até à vedação, a qual é colocada no limite da faixa do Domínio Público
Ferroviário.

Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora
RECAPE (AIA 2999)
9

Parecer da Comissão de Avaliação

_________________________________________________________________________________________
Quadro 7 - Quadro resumo dos Caminhos de Serviço

Fonte: RECAPE- Relatório Base

Vedações
A vedação tipo urbana está prevista para a zona inicial do traçado (aproximadamente entre o início 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) existirão
vedações tipo urbanas a delimitar estes espaços específicos.

Site GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway)
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, tem uma altura nominal de 30 m acima do solo
com 1,5 m de lado.
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.

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.
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.

Catenária
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:
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•

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 1 - Perfil tipo (normal) da catenária em Plena Via

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
da zona inserida na IBA de Évora (desde o km 126+330 até ao final do traçado) são consideradas as seguintes
medidas de sinalização e anti-eletrocussão:
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;

•

Afastamento dos elementos em tensão.

Programação Temporal
Prevê-se que a construção da Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – (Variante de Évora) decorra 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.
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Esta intervenção corresponde à construção de uma via única e, de uma forma geral, o faseamento construtivo
desta nova infraestrutura será desenvolvido em duas 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.

Fase de Construção
Principais Atividades
•

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

•

Pavimentação, drenagem,
restabelecimentos.

sinalização

e

instalação

de

equipamentos

de

segurança

em

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 ferrovia, não sendo apresentada qualquer informação sobre as características tipo dos
mesmos (tipologia, número, atividades desenvolvidas).

Serviços Afetados
Existem situações de cruzamento com diversas infraestruturas ao longo do traçado, sendo estas
contabilizadas como serviços afetados, que serão objeto da respetiva restituição.

Fase de Exploração
Dados de tráfego
De acordo com os dados disponibilizados para o troço Évora – Évora Norte, na análise económico-financeira
realizada em 2014, para o projeto da ligação ferroviária Sines/Elvas3, 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.

3

REFER, 2014. Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha) – Análise económico-financeira. Abril 2014.
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Quadro 8 - Tráfego ferroviário (passageiros e mercadorias) previsto para a situação inicial e de pleno
funcionamento

Fonte: RECAPE – Relatório Base

5. Alterações ao Estudo Prévio
Ajustes do eixo do traçado (diretriz):
•

Entre os km 118+275 a 119+000 houve um afastamento de cerca de 3 metros;

•

119+000 a 119+700 ajuste da diretriz para a esquerda em cerca de 5 metros;

•

119+825 a 120+575 ajuste da diretriz para a esquerda num afastamento de até cerca de 16 metros;

•

121+275 a 122+700 ajuste da diretriz num afastamento de cerca de 90 metros.

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

•

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.

Conforme referido no RECAPE, “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”.

6. Verificação do cumprimento da DIA
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6.1

Condicionantes

1. Desenvolvimento do projeto de execução no corredor correspondente à solução 2 do Estudo Prévio objeto
do presente procedimento de AIA.
O Projeto de Execução foi desenvolvido no corredor correspondente à solução 2 do Estudo Prévio.

2. Garantir, em fase de projeto de execução:
i. A obtenção do parecer prévio vinculativo das 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.
Conforme referido no RECAPE as utilizações não agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional (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 (…) (Art.º 23º, n.º1).
Embora, “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), no âmbito do
presente procedimento de verificação da conformidade ambiental do Projeto de Execução, não ocorreu a
pronúncia da entidade regional da RAN, verificando-se assim que não foi dado cumprimento ao ponto i da
Condicionante 2.
Relativamente ao ponto ii, o RECAPE procede à identificação das oliveiras a arrancar (121 exemplares), não tendo
contudo sido garantida a obtenção de autorização prévia concedida pela Direção Regional da Agricultura e Pescas
do Alentejo, verificando-se assim que não foi dado cumprimento ao ponto ii da Condicionante 2.
No RECAPE é sugerido que o cumprimento desta condicionante seja assegurado em fase prévia à obra.

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.
O Proponente considera que o pedido de Declaração de Imprescindível Utilidade Pública (DIUP) deve surgir no
seguimento do Projeto de Execução, após a sua aprovação pela autoridade de AIA, determinada pela DCAPE,
etapa na qual “é efetivamente conhecido o projeto final a executar”, pelo que sugere que o cumprimento da
referida condicionante transite para a fase prévia à obra.
Concorda-se com a proposta da obtenção da DIUP, e do procedimento de pedido de autorização para abate de
sobreiros e azinheiras, ocorrerem na fase prévia ao início da obra.

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.
Concorda-se que a compensação pelo abate de quercíneas a desenvolver no cumprimento do supracitado, seja
desenvolvida conjuntamente com a compensação relativa à Ligação Ferroviária Évora Norte – Caia, conforme
pretendido pelo Proponente. O referido processo deve ser devidamente articulado com o ICNF, I.P.
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6.2

Elementos a apresentar em RECAPE

Elemento 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.

De acordo com o Proponente “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.” (Página 103 – RECAPE – RS).
Contudo, o pressuposto de aplicação da medida visa quer a infraestrutura ferroviária quer todas as situações
associadas aos restabelecimentos viários, sobretudo passagens superiores. Quanto a estas últimas situações
nada é referido, assim como em relação à “Zona Neutra” (entre o km 121+010 e o km 121+160, numa extensão
de 150 m) pelo que se considera que a medida se deve manter.

Elemento 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 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.

Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora
RECAPE (AIA 2999)
15

Parecer da Comissão de Avaliação

_________________________________________________________________________________________
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. do RECAPE, tal como disposto no Elemento 2
da DIA, pelo que, formalmente, foi dado cumprimento ao referido ponto.
Contudo, relativamente ao seu conteúdo, verifica-se que algumas das referidas alíneas não se encontram
adequadamente contempladas.
Dada a proximidade do projeto quer à cidade e Centro Histórico de Évora, considerado Património Universal da
UNESCO, quer a habitações (observadores permanentes), considera-se que o PIP deve dar resposta cuidada a
cada situação em concreto, com a pormenorização necessária ao seu correto cumprimento por parte do
Empreiteiro. Assim, as soluções devem ser trabalhadas com rigor, para que possam ser implantadas
corretamente, a fim de cumprirem efetivamente o seu objetivo, não devendo ficar dependentes da interpretação
do Empreiteiro.
Nesta fase importa que as soluções propostas possam ser aferidas, pelo que a sua apresentação apenas em
planta não se considera suficiente. Importa ainda referir que não podem todas as eventuais correções do PIP
transitar para a Fase de Monitorização, devendo nesta fase ser assegurada a grande maioria das situações
potencialmente críticas.
Nestes termos, importa apresentar a informação e integrar as orientações seguintes, a fim de que o PIP dê
cumprimento adequado ao solicitado:
Mapa de Quantidades.
Os exemplares arbóreos devem apresentar maior altura. Não se considera adequada a proposta de árvores com
menos de 1 m de altura, sobretudo, para as extensões mais críticas. Duas soluções podem ser equacionadas:
todos os exemplares arbóreos apresentam alturas na ordem de 1,80 m ou superior, ou terá que haver
diferenciação quanto à localização. Neste último caso, nas extensões mais críticas devem ser plantadas árvores
com uma altura igual ou superior a 1,80 m, e nas restantes poderão se plantados exemplares com menor altura.
Cortes e esquemas ilustrativos das soluções, sobretudo no que se refere à ocultação dos taludes mais
pronunciados de aterro, e eventualmente de escavação, nas extensões mais expostas à cidade de Évora ou a
determinadas frentes urbanas. Em complemento das soluções devem ser apresentadas peças desenhadas
pormenorizadas relativamente às situações mais críticas (taludes de maior dimensão e/ou maior exposição),
cujas dimensões devem ter correspondência com as do Projeto de Execução, identificando as soluções de
plantação a adotar.
A alínea iii) não se considera cumprida. Embora as plantas apresentadas correspondam a uma peça desenhada
capaz de configurar um Plano Geral, dado tratar-se de um Projeto de Execução de Arquitetura Paisagista, devem
ser apresentados, em desenhos separados, um Plano de Sementeiras e um Plano de Plantação. Este último deve
ser “desconstruído” em pequenos outros planos de plantação que ilustrem as soluções mais críticas, ou seja, as
mais disruptivas em termos de relevo (taludes) coincidindo, ou não, com as situações com maior exposição visual.
Nelas se incluem a proximidade a habitações e pilares de pontes/viadutos, cuja representação deve corresponder
à realidade preconizada no Projeto.
Não se considera demonstrado o cumprimento da alínea v). Para verificar o seu cumprimento deve ser
apresentada uma peça desenhada do PIP com a sobreposição dos locais de implantação dos apoios verticais das
catenárias, devendo estes terem representação desenhada de acordo com as suas reais dimensões e expressão
visual, cumprindo as questões expressas na referida alínea quanto a distâncias de segurança.
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Não se considera demonstrado o cumprimento da alínea 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 de exemplar de porte arbóreo, no alinhamento dos mesmos e de ambos os lados.” Esta alínea deve ser
demonstrada através de simulações onde conste já o perfil final das pontes e, consequentemente, a localização
precisa dos pilares aos quais deve corresponder um (ou mais) elemento de porte arbóreo à distância considerada
adequada.
Importa referir que a proposta não conflitua com o Projeto de Recuperação Biofísica das Linhas de Água; são
âmbitos diferentes e projetos distintos e as soluções correspondem a localizações físicas/espaciais distintas.
Nestes termos, as soluções devem ser contempladas no PIP e não noutro projeto e, consequentemente, não
devem ser proteladas para fases posteriores.
A orientação constante na alínea vi) não se encontra cumprida na íntegra. A extensão exposta à Quinta do
Evaristo e/ou Bairro dos Cotovelos não se encontra devidamente contemplada. Acresce que a inserção da via
ocorre em ligeira encosta, pelo que mesmo em escavação ficará relativamente exposta.
Não está demonstrada a alínea 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.” As soluções devem ser abordadas caso a caso e os cortes/perfis devem
demonstrar as distâncias reais às habitações. Também a representação gráfica da proposta da vegetação
preconizada para cada caso, assim como as barreiras acústicas, devem apresentar as reais dimensões em
desenho, não se considerando suficiente a representação em planta, reduzida à expressão gráfica de linhas. A
tipologia de barreiras acústicas deve ser apresentada através de ficha técnica, que identifique e ilustre as suas
características exteriores visuais, de modo permitir a avaliação do seu impacte visual.
A legenda do Módulo de Plantação número 6 proposto e ilustrado nas peças desenhadas deve ser corrigida. Na
respetiva legenda consta a designação de “3 Os”, não apresentando qualquer correspondência escrita quanto ao
género e espécie.
Nestes termos, o PIP deve ser objeto de revisão de forma a contemplar as observações acima elaboradas e
acomodar outras que possam decorrer da apreciação quanto ao enquadramento de ocorrências patrimoniais
e/ou decorrentes da necessária integração das barreiras acústicas.

Elemento 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.
O Proponente refere que: ”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.” (Página 105 –
RECAPE – RS).
Importa esclarecer que “(…) as áreas associadas às vias previstas a desativar” não dizem respeito aos troços de
linhas férreas desativadas, mas sim dos troços de estradas alcatroadas que venham a ser fechadas à circulação.
Nestes termos, ainda que se possa ser enquadrável na medida em causa a inclusão dos troços de via-férrea a
desativar para conversão em ecopista, a medida deve considerar como primeira preocupação a recuperação das
áreas afetas às vias rodoviárias que serão objeto de desativação. Nessas extensões/troços todas as camadas de
pavimento devem ser retiradas e levadas a depósito adequado e licenciado para os devidos materiais. A par
dessa extração de materiais devem ser implementadas as medidas de recuperação – descompactação, aplicação
de terra vegetal e sementeira e/ou plantações de exemplares arbustivos e/ou arbóreos.

Elemento 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 :
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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.

O Proponente refere que “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.”, sugerindo a inclusão da medida na fase “antes da conclusão da obra”.
Face ao exposto considera-se que a apresentação do Projeto de Recuperação Biofísica das Linhas de Água pode
ter lugar antes da conclusão da obra. Contudo, o momento de entrega do mesmo para avaliação deve permitir
um espaço temporal adequado à sua avaliação, eventual revisão, aprovação e implementação.
Caso existam diferenças temporais relevantes na conclusão de cada uma das obras de arte devem ser elaborados,
em separado, Projetos de Recuperação Biofísica das Linhas de Água, associados a cada uma das linhas de água.
No RECAPE é sugerida a correção do quilómetro indicado para as linhas de água referidas na redação do
elemento 4 da DIA, com a qual se concorda.

Elemento 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.
O cumprimento da apresentação deste elemento é remetido (página 106 e 107 do Relatório Base do RECAPE)
para os elementos que constam no Volume 2 – Geologia e Geotecnia e que se reproduzem no Tomo 17.3 –
Anexo 2.6. Contudo, o referido anexo apresenta a “cartografia com a distribuição dos poços de reconhecimento
ao longo do traçado”, não dando resposta ao solicitado.
Importa esclarecer que se pretende a identificação cartográfica das áreas, dentro da faixa a expropriar, a
decapar, com o objetivo de preservar o solo vivo e, consequentemente, permitir que o mesmo seja aplicado nas
áreas a recuperar, no âmbito da recuperação e integração paisagística.
Interessa assim determinar as áreas em função da profundidade do solo vivo em presença, para que o
Empreiteiro proceda à sua decapagem integral, evitando perda de solo com boas características. Nestes termos,
considera-se que não foi dado cumprimento ao solicitado na DIA, pelo que a medida deve transitar para a DCAPE
devendo a cartografia ser entregue antes da entrega da obra ao Empreiteiro.

Elemento 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.
Embora tenha sido apresentado o Volume 18 – Faseamento construtivo, o qual inclui um esquema relativo à
programação geral da obra, verifica-se que não foi efetivamente apresentada a programação
temporal/cronograma dos trabalhos que permita verificar que se encontra assegurado o cumprimento do
determinado no Elemento 6 da DIA.
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Da informação apresentada infere-se que o Proponente considera que a compatibilização necessária ao
desenvolvimento da programação temporal conforme determinado na DIA deve ficar a cargo do empreiteiro, e
deve ser desenvolvida em fase de obra.
Sem prejuízo da entidade que desenvolverá a programação temporal conforme determinado no ponto 6 da DIA,
promovendo a necessária articulação dos trabalhos a realizar e das condicionantes a cumprir, importa referir
que a Entidade responsável pelo cumprimento da DIA é o Proponente do Projeto.
Assim, e dada a relevância deste ponto, previamente ao início da obra deve ser apresentada a calendarização
detalhada da obra, e a informação necessária à demonstração do cumprimento do determinado no ponto 6 da
DIA.
Para além da compatibilização da obra com a calendarização cultural do ano agrícola, deve ser assegurado que
os trabalhos correspondentes à fase inicial de construção e que impliquem a destruição de habitat na faixa
interessada pela obra, designadamente as operações de desmatação e o abate de árvores de qualquer porte,
bem como as obras de escavação e de aterro, não devem ser realizados durante o período de reprodução da
fauna silvestre, compreendido entre 1 de março e 30 de junho.
Deve ainda ser considerado que a obra apenas poderá decorrer no período diurno de dias úteis, conforme
determinado na DIA.

Elemento 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.
O RECAPE apresenta a identificação dos vários pontos de água identificados no corredor.

Elemento 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.
O relatório dos trabalhos arqueológicos realizados na fase de desenvolvimento do presente Projeto de Execução
é apresentado no Tomo 17.3 – Anexo 5.2.
Atendendo a que já havia “um diagnóstico patrimonial preliminar, decorrente de trabalhos de prospeção seletiva
desenvolvidos”, o RECAPE refere que foi possível “desde logo projetar um traçado com a menor afetação possível
dos elementos patrimoniais identificados”.
Os trabalhos arqueológicos foram completados nesta fase com “a prospeção sistemática” mas “não foram
identificados dados adicionais aos já enunciados na fase de Estudo Prévio”, pelo que não “houve qualquer ajuste
ao projeto decorrente de novas ocorrências identificadas”.
Considera-se que foi dado cumprimento ao preconizado para este elemento na DIA.

Elemento 9 - Relativamente às quintas muradas (ocorrências n.ºs 6, 8 e 9) apresentar a demonstração dos
ajustes efetuado no Projeto de Execução.
Relativamente a estas três quintas muradas situadas entre os km 121+725 a 123+700, o RECAPE informa que
quanto à Quinta da Piedade (ocorrência n.º 8) esta não é afetada pelo projeto, e que 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”
referindo ainda que fora “do Domínio Ferroviário atualmente 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”.
Quanto à ocorrência n.º 6, Quinta do Sande, o RECAPE informa que no “projeto de execução foi desenvolvido um
pequeno ajuste de projeto que permitiu minimizar a afetação de montado, levando a interferência” com esta
ocorrência, “numa maior extensão”, considerando que “esta situação não se repercute em maiores impactes
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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 cerca de 380 m do km 121+900.
Esta quinta, de acordo com a ficha de inventário contante no Anexo 5.2, também é conhecida como "Quinta do
Galego", e remontará pelo menos ao século XVIII, constituindo “um espaço rural, murado, com notável conjunto
edificado, cercado por pomar e espaços verdes de lazer, com opulenta nora, lagos, e diversos elementos
decorativos e artísticos”. Integra ainda, entre outras estruturas, “dois edifícios oblongos, de telhados de duas
águas separados, mas outrora comunicantes, revestidos de janelas e ombreiras de granito”.
Acontece que as quintas constituem um conjunto que não compreende somente o respetivo edificado, pelo que
a sua integridade patrimonial envolve igualmente um valor paisagístico, ligado às áreas como jardins, hortas e
pomares, fazendo parte desse conjunto, os respetivos muros.
Poder-se-á aceitar a explicação apresentada, mas ainda assim teria sido pertinente que o RECAPE tivesse
efetuado a demonstração inequívoca da inevitabilidade técnica desta solução, em documento onde se fizesse a
análise minuciosa das eventuais componentes da quinta afetadas, nomeadamente muros, apresentando ainda
fotografias e ortofotomapas com a implantação das soluções adotadas.
Assim, considera-se que a situação descrita referente à Quinta do Sande (ocorrência n.º 6) deverá ainda ser
convenientemente aprofundada e fundamentada.

Elemento - 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, prevendo-se também a possibilidade
de adoção de medidas corretivas adicionais na fase de exploração.
O RECAPE apresenta o “Estudo de Impacte Patrimonial referente ao Centro Histórico de Évora” (Tomo 17.8 do
RECAPE), referindo que foram seguidas as orientações do guia do ICOMOS, considerando “que o significado do
impacte visual é neutro a ligeiro, sem alteração relevante da integridade visual e contexto cénico”.
O Estudo de Impacte Patrimonial, para além de um levantamento do património do Centro Histórico, identifica
os pontos mais relevantes e define as bacias visuais apresentando os critérios com os quais foram definidas e a
metodologia aplicada.
Note-se que o Projeto de Integração Paisagístico pretende dar resposta à DIA, nomeadamente no que se refere
à vegetação a utilizar, à plantação de cortinas de arbóreo-arbustivas sobretudo nas zonas mais expostas ao
Centro Histórico de Évora, e junto à Quinta do Evaristo, ao Bairro dos Covelos, ao Convento do Espinheiro e ao
Cemitério de Évora e à minimização dos impactes visuais a partir de pontos notáveis da paisagem e do património
da cidade de Évora.
Face à necessidade de minimização dos impactes visuais da infraestrutura proposta nos pontos notáveis da
paisagem e do património da cidade de Évora é apresentada uma análise de impactes visuais para pontos
notáveis do Centro Histórico de Évora, sendo as suas conclusões apresentadas num quadro.
Tal como referido no estudo, dada a distância a que se encontra a nova infraestrutura da maioria dos pontos de
visibilidade a partir do Centro histórico e sítios classificados, o impacte visual não é muito relevante para a
conservação dos valores culturais em presença.
Assim, e apesar de não ser claramente demonstrada no projeto a eficácia das plantações propostas na
minimização dos impactes visuais, foi possível através da análise dos elementos apresentados, nomeadamente
a integração da linha na morfologia e topografia da paisagem envolvente, concluir que a proposta de
minimização de impactes visuais é aceitável, sem prejuízo de dever ainda integrar a apreciação relativa ao PIP,
constante do presente parecer, bem como a informação adicional a seguir identificada.
Sem prejuízo do exposto, verifica-se que o Estudo desenvolvido:
•

assume uma avaliação exclusiva do impacte da ferrovia nas vistas do bem classificado, expressando
alguma incapacidade na avaliação de impactes para a fase de obra. Note-se que na avaliação do impacte
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sobre o Templo Romano (5.1.1.7, p.57) o estudo não considera os impactes expectáveis decorrentes da
infraestrutura e visíveis no “Jardim de Diana”, correspondendo a uma cisão do monumento classificado
distinto do sítio / conjunto classificado, que se distancia da metodologia expectável em face da tipologia
de classificação da cidade de Évora (como conjunto e não como um somatório de partes). Verifica-se
também que omite a avaliação dos impactes nas vistas de aproximação à cidade histórica e classificada,
na "paisagem rural a norte que permanece praticamente intocada" (p.12) de moderada qualidade, e
que limita uma avaliação criteriosa da natureza e dos impactes da infraestrutura;
•

não apresenta soluções adequadas para as situações mais críticas que resultam em impactes negativos
significativos e de elevada magnitude para a paisagem, designadamente locais onde se eliminam
tomadas de vista definidas no Plano Diretor Municipal de Évora no sector de aproximação à Cidade
(alínea b) ponto 2 artº13º do regulamento), contrariando, por isso aquele instrumento territorial;

•

classifica as magnitudes do impacte visual como reduzidas ou nulas, o que não é considerado adequado
ou rigoroso em face de uma leitura patrimonial da cidade histórica, carecendo de maior detalhe e
avaliação, visto que a análise deve ser feita igualmente sobre a visão urbana da cidade e não
exclusivamente paisagística do território, efetuando um estudo com base em bacias visuais e com várias
simulações recorrendo a ferramentas digitais que permitam essa visualização;

•

não apresenta uma planta síntese com o resultado da análise, isto é, uma sobreposição das bacias
visuais que identifique claramente os pontos com maior potencial de impactes visuais negativos, ou
seja, pontos críticos face aos imóveis classificados ou com valor cultural;

•

não aplica as metodologias consideradas mais adequadas na avaliação dos impactes visuais sobre o
património arquitetónico e paisagístico quanto à perceção da população residente e de potenciais
observadores.

Acresce que o parecer da Câmara Municipal de Évora identifica impactes decorrentes dos atravessamentos
superiores de importantes vias de acesso à cidade, e a necessidade de integrar outras alternativas técnicas que
possibilitem a coexistência pacífica da infraestrutura ferroviária com a cidade monumental e classificada como
património Mundial da Unesco.
Assim, atendendo ao valor socioeconómico e patrimonial da paisagem, deve ser:
•

efetuado um estudo das acessibilidades visuais de aproximação à cidade, de pontos notáveis (EN 18, EN
254 – tomada de pontos de vistas de quem se aproxima à cidade de Évora, do Jardim Diana, Igreja de
São Francisco e de outros pontos da Universidade de Évora), em conformidade com o previsto no PDM
de Évora (alínea b) ponto 2 art.º 13º do regulamento), com recurso a tecnologia digital que permita uma
análise esclarecedora;

•

apresentada a referida planta síntese com o resultado da análise visual;

•

reformulado o projeto da passagem inferior – Restabelecimento 121-1 no sentido de ser dotado de
valor arquitetónico compatível com o valor patrimonial da cidade de Évora.

Assim, considera-se que foi dado cumprimento parcial ao elemento 10 da DIA, identificando-se a necessidade de
desenvolver informação adicional.

Elemento 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
Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora
RECAPE (AIA 2999)
21

Parecer da Comissão de Avaliação

_________________________________________________________________________________________
Lmax por tipo de composição e para o perfil de velocidades de circulação da nova via, em situações
equiparadas às dos futuros recetores.
Foi apresentado o solicitado Estudo Acústico detalhado (Anexo 4, do Tomo 17.3 do RECAPE), o qual na
generalidade cumpre o solicitado na DIA.
Contudo, o referido estudo não avalia em detalhe os impactes da fase de construção, mantendo a mesma
informação genérica prestada no Estudo Prévio, por falta de informação relevante, como por exemplo,
localização exata de estaleiros e de parques de materiais, que dependerá do empreiteiro.
Assim, considera-se que a obra deve ficar restringida ao período diurno de dias úteis, conforme já determinado
na DIA, não se considerando justificável solicitar nem conceder extensão de horário para realização da mesma,
a fim de evitar impactes negativos de grande magnitude (os recetores sensíveis estão inseridos atualmente num
ambiente sonoro calmo e, no caso particular, a frente de obra estará praticamente à fachada dos recetores R1 a
R4 e R13). Acresce que não se verificará a necessidade de interrupção de tráfego ferroviário que justifique a
realização de trabalhos em período noturno.
Por esta razão, não é necessário realizar medições de ruído durante a fase de obra, pelo que o Programa de
Monitorização do Ambiente Sonoro deve ser alterado nesse sentido.
Quanto à avaliação de impactes na fase de exploração verifica-se que:
•

são identificados impactes negativos significativos, por clara ultrapassagem dos valores limite, em
recetores localizados no início do traçado, para os quais se prevê Lden=71 e Ln=65dB(A) no ano inicial;

•

em particular para o período noturno, não foi efetuada uma análise mais detalhada para avaliar a
potencial perturbação das populações durante esse período, nem discutidos horários de passagem de
tráfego de composições de mercadorias. Contudo, durante a visita ao local, a IP esclareceu que a
circulação não se efetuará certamente entre as 00h00 e as 05h00, por ser o período dedicado a
inspeções locais e eventuais reparações na linha.

Importa salientar que, na presença de uma fonte sonora composta por eventos individualizados e de elevada
energia, como é o caso em particular da circulação de composições de mercadorias, o valor médio dos
indicadores Lden e Ln não revela os picos energéticos, os quais serão efetivamente percecionados pelos
recetores, e que mereciam ser ponderados na avaliação.
Assim, não tendo sido apresentada a informação solicitada que permita fundamentar que os impactes
decorrentes dos referidos picos energéticos não são significativos, importa assegurar a interdição de circulação
de composições de mercadorias entre as 00h00 e as 06h00 horas, condição que deve fazer parte do contrato de
concessão à(s) operadora(s).
No que respeita à monitorização em fase de exploração verifica-se, após receção do Aditamento 2, que não é
claro quais os recetores a monitorizar. Assim, face à previsão de ruído ambiente final após inserção das barreiras
acústicas de Ln = 52 dB(A) ou Ln = 53 dB(A), próximo ou igual ao valor limite aplicável (Ln=53dB(A)), e face à
solução de traçado que vier a ser desenvolvida, devem ser aferidos os recetores a monitorizar.

Elemento 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).
Foi apresentado o solicitado Projeto de Proteção Sonora (Tomo 17.7 do RECAPE), e clarificadas no Aditamento 2
ao RECAPE as imprecisões detetadas no referido projeto.
Conforme referido na apreciação do anterior elemento é necessário prever e dimensionar uma barreira acústica
absorvente para proteção de R4 (3 edifícios habitacionais ao km 117+000 do lado descendente) de forma a
cumprir Ln=53 dB(A) e Lden=63dB(A).
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Elemento 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.
Não foi realizada qualquer campanha de medições para a fase de projeto de execução. Como o Proponente
refere no Aditamento 3 ao RECAPE, a caracterização da situação de referência é a que foi apresentada no âmbito
do Estudo Prévio. Não se concorda com o entendimento do Proponente sobre a não execução desta medida. O
objetivo da mesma consiste numa avaliação detalhada, por recetor na proximidade imediata da futura ferrovia
(no mínimo, os que se localizam a menos de 100 m do eixo da futura via) que possibilite não só a identificação
da situação atual em termos de vibrações, como uma posterior comparação com níveis de vibração provenientes
da futura infraestrutura. As medições deveriam incluir o interior desses edifícios de forma a aferir corretamente
a potencial incomodidade oriunda da futura ferrovia. Existe normalização internacional específica sobre a
ferrovia que não foi considerada, nomeadamente, ISO 14837-31.
Assim o Proponente deve entregar, na Fase Prévia à obra, para análise e memória futura, uma campanha de
monitorização de vibrações da situação prévia à ocorrência de qualquer atividade associada à futura ferrovia,
pelo menos nos 13 recetores identificados no RECAPE, a qual também deve incluir monitorização no interior dos
referidos edifícios, independentemente de ser realizada monitorização complementar no exterior.
Verifica-se assim que não foi dado cumprimento ao determinado na DIA, relativamente ao Elemento 13.

Elemento 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 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.

No RECAPE foi apresentada de forma muito sumária uma análise qualitativa de impactes na fase de construção.
Tendo sido solicitados esclarecimentos complementares quanto à indicação, para os recetores que se localizam
mais próximo à futura ferrovia, do nível de vibração estimado e sobre de que forma serão minimizados (e
minimizáveis) os impactes decorrentes da construção, salientando os procedimentos associados à utilização de
explosivos (previstos para cerca de 33% das escavações a realizar), o Proponente - adicionalmente - apenas
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indicou algumas medidas de minimização genéricas que não incluem, por exemplo, a carga máxima de
detonação. Foi remetida para o empreiteiro a responsabilidade pela integridade física dos imóveis e a
correspondente monitorização.
Assim, em fase prévia à obra, o Proponente deve apresentar a referida avaliação em falta de modo a que possa
ser integrada nas obrigações associadas à fase de construção, contemplando ainda a reformulação do Plano de
Gestão Ambiental e do Plano de Monitorização.
Para a fase de exploração, e sobre a propagação das vibrações e demonstração do cumprimento dos níveis de
vibração estabelecidos na normalização em vigor, foi apresentado um estudo com uma previsão de nível de
vibração futura para os 13 recetores identificados. No entanto, este não especifica (de forma detalhada, como
se considera adequado à fase de projeto de execução) os pressupostos que permitiram obter os resultados
patentes no quadro AT4.9, ou seja, os valores que foram considerados para as diversas variáveis envolvidas, o
nível de vibração inicial, o acréscimo de vibração induzido pela ferrovia e o nível de vibração final, impedindo
uma futura comparação entre as estimativas aqui facultadas e a realidade que venha a ser aferida em futuras
ações de monitorização. Tendo sido solicitados esclarecimentos o proponente apenas replicou o conteúdo do
RECAPE, sem incluir qualquer informação adicional.
Assim, em fase prévia à obra, o proponente deverá apresentar um relatório com os elementos em falta,
anteriormente mencionados.
Relativamente à fundamentação da necessidade de se adotarem medidas de minimização na fase de construção,
não são apresentadas estimativas do nível de vibração futura, nem dimensionadas medidas de minimização
específicas.
Assim, o proponente deverá antecipadamente apresentar um relatório com os elementos em falta (identificação,
natureza e alcance dessas medidas).
No que se reporta à fundamentação das medidas de minimização para a fase de exploração é apresentado uma
indicação do valor médio das perdas de inserção para frequências iguais ou superiores a 63 Hz, por tipo de
solução de minimização preconizada, mas não são definidas as características técnicas de cada uma dessas
soluções, nem identificada a eficácia esperada.
Em fase prévia à obra, o proponente deverá antecipadamente apresentar um relatório no qual compile os
elementos em falta (características técnicas de cada uma das soluções e a eficácia esperada).
Verifica-se assim que apenas foi dado cumprimento parcial ao determinado na DIA, relativamente ao Elemento
14.
Deverão ser reformulados o Plano de Gestão Ambiental, o Plano Geral de Monitorização, o Projeto de Proteção
Sonora- ponto 3.2 Vibrações no que respeita às especificações dos materiais, e o Plano de Medidas específicas
para Minimização e Monitorização dos Impactes Negativos (tanto em relação às peças escritas como
desenhadas), atendendo aos elementos em falta, cuja entrega é solicitada em fase prévia à obra.

Elemento 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 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 superiora 20 m, pelo contorno exterior das copas, em função das densidades e perímetros à altura do
peito (PAP) legalmente definidos.
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iii. Apresentar uma peça desenhada e os respetivos ficheiros georreferenciados em formato
shapefilecom 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).
Foi apresentada a cartografia com a identificação dos exemplares isolados ou em núcleo e as áreas de
povoamento abrangidos pelo polígono prevista para expropriação no Projeto de Execução, com base numa
identificação através de fotografia aérea e trabalho de campo apenas em locais selecionados criteriosamente.
Nos trabalhos desenvolvidos relativamente à afetação de sobreiros e azinheiras, nesta fase pode indicar-se o
seguinte: afetação de 1 sobreiro jovem + 9 sobreiros adultos, afetação 112 azinheiras jovens e 38 azinheiras
adultas e a área de povoamento interferida corresponde a 10 035 m2. Essa informação consta nos desenhos FLE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0901.00 a 0905.00 do Tomo 17.4.
Contudo, verifica-se que nos elementos entregues não constam as shapefile com a localização georreferenciada
dos sobreiros e azinheiras, com levantamento de copas à escala.
Considera-se que deve ser revisto o número de quercíneas isoladas ou em núcleo e quantificados os exemplares
existentes em áreas de povoamento, de forma a incluir todos os sobreiros e azinheiras que, embora estando no
exterior do polígono de expropriação, se localizem a uma distância inferior a duas vezes a projeção da copa, ou
a menos de 4 metros dos taludes e das escavações identificadas no projeto.
Assim, devem ser apresentadas novas peças desenhadas e os respetivos ficheiros georreferenciados em formato
shapefile, com a atualização da quantificação dos exemplares de sobreiro e azinheira, isolados e em povoamento,
assim como a delimitação das áreas de povoamento, em sobreposição com todas as componentes do projeto.

Elemento 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.
O RECAPE refere que a identificação das áreas de compensação de quercíneas está a ser desenvolvida entre a IP,
S.A. e o ICNF conjuntamente com a compensação decorrente do projeto da Ligação Ferroviária Évora – Caia.
Concorda-se com a proposta de o projeto de compensação pelo abate de quercíneas ser desenvolvido
conjuntamente com o do projeto da Ligação Ferroviária Évora Norte – Caia, devidamente articulado com o ICNF,
I.P.

Elemento 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 para o cemitério de Évora.
Relativamente ao Convento do Espinheiro, onde presentemente funciona um estabelecimento hoteleiro,
convém salientar que encontram-se classificados dois imóveis, a saber: (i) Igreja de Nossa Senhora do Espinheiro
(MN - Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910); (ii) Capela de Nossa Senhora do Espinheiro (MN Decreto n.º 7 667, DG, I Série, n.º 163, de 11-08-1921).
No que se refere a estes dois bens imóveis classificados como Monumento Nacional, a solução 2 reaproveita
nessa área o troço existente da linha ferroviária de Évora-Estremoz, situando-se o eixo da via existente a cerca
de 460 m do limite da zona geral de proteção (ZGP) do primeiro imóvel (i) e a mais de 500 m do mesmo eixo. A
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ZGP do segundo imóvel (ii) encontra-se já a mais de 500 m do eixo da via existente e a reabilitar dentro do
Domínio Público Ferroviário.
Já no decurso do presente procedimento de avaliação, foi solicitada uma avaliação dos impactes deste projeto
relativamente a estes dois bens imóveis classificados, nomeadamente no âmbito da Paisagem, do Ruído e
Vibrações e especificamente relativos ao Património Cultural, de que resultou a entrega do Aditamento 1.
Este documento conclui que “conforme análise desenvolvida é possível constatar que não é expectável que
venham a ser originados efeitos negativos significativos, para os bens patrimoniais mencionados, decorrente da
implantação e exploração do projeto ferroviário em apreço” dado o afastamento “destes imóveis classificados
relativamente ao traçado (mais de 500 metros), bem como à ocupação arbórea do solo da envolvente (olival e
montado)”.
Esclarece que ainda que a “aplicação do Projeto de Integração Paisagística (Tomo 17.6 do RECAPE) proposto, na
sua génese já levou em linha de conta a relação visual do Convento do Espinheiro em relação ao projeto”.
Considera-se que a situação destes dois bens imóveis classificados integrantes do conjunto edificado deve ser
monitorizada na fase de exploração, medida que deve constar na DCAPE.

Elemento 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.
O RECAPE apresenta, no Anexo 7, o “Diagnóstico de Risco associado ao Projeto” no qual é referido que “não
haverá transporte de matérias perigosas no troço afeto ao projeto pelo que, a probabilidade de ocorrência de
acidentes decorrentes do transporte de matérias perigosas é nula, o que resulta na inexistência desta tipologia
de risco relacionada com a exploração da infraestrutura.”
Contudo, não é apresentada fundamentação que garanta que não ocorrerá transporte de matérias perigosas.
Considerando que o projeto se integra numa ligação ferroviária que cumpre a função de ligação direta
interoperável e intermodal entre os Portos do Sul (Sines, Setúbal e Lisboa) e a fronteira espanhola (Caia/Badajoz),
que os riscos associados ao transporte de matérias perigosas mereceram grande preocupação do público,
conforme demonstrado nos resultados da Consulta Pública, deve ser efetivada a demonstração de como irá ser
cumprida esta condição, bem como enunciada a forma como será garantida, verificada e demonstrada a eficácia
da interdição do transporte de matérias perigosas.

Elemento 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.
Embora o desenvolvimento dos projetos de restabelecimentos e passagens superiores e inferiores (Volumes 8 e
9 do Projeto de Execução) pretendam garantir a travessia da ferrovia “com o mínimo de constrangimentos para
as populações”, verificam-se, conforme exposto do decurso da consulta pública e na presente apreciação,
situações de restabelecimentos que carecem de melhoria.
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Elemento 22. Caderno de Encargos da Obra integrando todas as medidas de minimização, planos e programas
de monitorização referentes à fase de construção.

O RECAPE considera prematura a definição nesta fase do Caderno de Encargos da Obra, que será desenvolvido
em fase de concurso para a execução da obra.

Elemento 23. Plano de Comunicação com as populações afetadas.
Considera-se que o “Plano de Comunicação” deve comunicar, monitorizar e refletir uma relação participada com
os vários segmentos identificados, não exclusivamente num sentido, mas na possibilidade de intervenção das
populações diretamente envolvidas (segmentos1, 2 e 3) em ajustes ou impactes não expetáveis ou avaliados em
fase de projeto e que se revelem na obra. Ou seja, a comunicação deve refletir a audição do interessado, a
avaliação dessa audição e comunicar de forma transparente e pública o resultado dessa audição. Assim, a
comunicação deve ser efetiva e responsável, devendo haver um registo constante e transparente das várias
intervenções e do peso e relevância dos assuntos (que mesmo que individualmente colocados, se possam
agrupar em questões comuns de maior peso e relevância), bem como a tomada de posições do Dono de Obra
em relação a cada uma das posições expressas pelos vários segmentos. Deve ainda haver um nível de
comunicação e audição direta com a autarquia, juntas de freguesia e associações na área de intervenção e
associações culturais e patrimoniais de Évora.
Um aspeto fundamental é que toda a comunicação deve ser isenta de custos para qualquer um dos segmentos
identificados, e em canal dedicado, nomeadamente telefónico que deve ser, obrigatoriamente, gratuito e sem
custos. A comunicação deve ser efetiva e em vários momentos da obra e não exclusivamente apenas antes e no
inicio da obra.
O segmento 6 deve ter, genericamente, um tratamento idêntico aos segmentos 1, 2 e 3, em todas as ações de
comunicação, por se considerar que o projeto é suficientemente impactante para a população em geral de Évora,
merecendo a constante audição e atenção.
Assim, o Plano de Comunicação deve refletir a referida apreciação.

Elemento 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.
No RECAPE (Volume 17) encontra-se integrado o Plano de Gestão Ambiental da Obra (Tomo 17.9 – Plano de
Gestão Ambiental).
Neste consta, em Anexo, a síntese de todas as medidas de minimização propostas para as várias fases de obra.
O RECAPE considera que o PGA 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)”,
preconizando a inclusão na DCAPE de uma medida nesse sentido, proposta com a qual se concorda.

Elemento 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.
O RECAPE refere que não é possível, nesta fase, identificar concretamente os locais de depósito dos volumes
excedentes, remetendo a sua identificação para o empreiteiro.
Sem prejuízo do referido, em fase prévia ao início das obras devem ser apresentados os referidos locais de
depósito.
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Elemento 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.
O Proponente refere que “nesta 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”.
Sem prejuízo da entidade que desenvolverá o plano de acessos conforme determinado no ponto 26 da DIA,
importa referir que a Entidade responsável pelo cumprimento da DIA é o Proponente do Projeto.
Embora no RECAPE seja proposto que o referido elemento seja apresentado na fase de obra, importa assegurar
que o referido plano deve ser apresentado à Autoridade de AIA, previamente ao início da obra, de forma poder
contemplar eventuais revisões.
Note-se que, adicionalmente às orientações constantes do Elemento 26, deve ser considerada a necessidade de
assegurar a não afetação de ocorrências patrimoniais.
Assim a medida A24 do PGA deve ser alterada de acordo com a presente apreciação.

Elemento 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 RECAPE é referido que foi efetuado um esforço para garantir as acessibilidades da população através de um
conjunto de restabelecimentos, sendo apresentado no Anexo 6.2 o referido plano.
No que respeita às acessibilidades pedonais, embora o projeto da ferrovia integre um caminho paralelo
aproximadamente entre o km 122+800 e o Km 125+900, que permitirá o acesso viário à EN18, não se identificam
soluções específicas e concretas para o restabelecimento de acessos pedonais à EN18, que permitam quer o
acesso a paragens de autocarro, quer os percursos/ligações pedonais entre as propriedades/parcelas cuja ligação
será secionada pela ferrovia e caminho paralelo.
Segundo o Plano de Medidas de Minimização da Mobilidade da População, está prevista a criação de “passagem
pedonal, entre o Km 123+800 e 124+100, que permita aceder às paragens de autocarro existentes na EN18”. Esta
passagem pedonal não está, contudo, incluída nas peças desenhadas, nem o respetivo projeto é apresentado.
Relativamente à referida passagem pedonal, a Câmara Municipal de Évora esclarece que atualmente existem
três paragens de autocarro na EN18, paragens 123, 271 e 121, as quais são usadas não só pela carreira urbana
23, como pelas carreiras interurbanas 8956 (Beja/Monforte) e 8104 (Estremoz/Évora).
Considera-se, conforme enunciado pela Câmara Municipal, da maior importância a construção da passagem para
peões que permita não só manter a ligação de proximidade entre os residentes a poente da Linha Ferroviária e
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a nascente da EN 18, como também garantir a sua acessibilidade ao transporte público. Por esse motivo, a
passagem pedonal deve localizar-se na zona com maior concentração de habitações, próximo do Km123+850,
devendo ser uma passagem pedonal inferior, com acessos confortáveis através de rampas com pendentes
reduzidas, devendo ser garantida a iluminação, a drenagem natural das águas pluviais e a segurança.
Além das medidas constantes do referido plano, é de referir que as medidas de minimização devem atender ao
fluxo de trânsito, ao tipo de veículos e de utentes e não devem ser executadas quaisquer obras sem uma opção
de restabelecimento em funcionamento prévio e que não determine atrasos ou prejuízos aos utentes. Devem,
ainda, ser previstos seguros de obra que prevejam toda e qualquer situação de dano pessoal ou de bens de um
utente em deslocação nas vias ou acessos definidos, identificados ou realizados para minimizar os impactes na
realização das obras.

Elemento 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. (…)
O RECAPE apresenta a solicitada carta de condicionantes à implantação do estaleiro e de locais de depósito de
terras.
Salienta no entanto “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”, pelo que as mesmas deverão ser objeto de
caraterização arqueológica, conforme previsto na medida 24 da DIA da Fase Prévia à Obra e Fase de Obra.
Relativamente às servidões e restrições de utilidade pública, deve ser considerado, além do Decreto-Lei n.º
124/2019, de 28 de agosto (que é referido no Relatório), a publicação da delimitação da REN de Évora através
do Despacho n.º 8488/2019, de 25 de setembro.
O RECAPE não inclui a referência a esta delimitação da REN, analisando as suas eventuais implicações no
desenvolvimento do projeto, pelo que devem ser ponderadas as eventuais implicações decorrentes da
publicação da delimitação da REN de Évora, concretamente no que se refere à sobreposição da Solução 2 de
traçado (bem como restabelecimentos, acessos, passagens e demais componentes) com as tipologias “Leitos e
margens dos cursos de água” e “Zonas ameaçadas pelas cheias”.
Deve ainda ser apresentada informação georreferenciada relativa à representação da REN atualmente em vigor
e ao projeto (incluindo todas as suas componentes).

Elemento 29 - Relatório final de trabalhos arqueológicos (prospeção) e eventuais ajustes do Projeto de
Execução decorrentes destes trabalhos.
O RECAPE apresenta no Anexo 5.2 do Tomo 17.3 – Anexos Técnicos o Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos,
desenvolvido no âmbito do Projeto de Execução em avaliação.
Estes trabalhos consistiram, nomeadamente, na execução da prospeção arqueológica sistemática do traçado
selecionado, num corredor com 400 m de largura.
Neste Relatório pode-se constatar que destes trabalhos “não resultaram quaisquer ocorrências adicionais às
identificadas na fase de Estudo Prévio, nem outros dados adicionais que justificassem ajustes ao projeto”.
O Relatório apresenta, quanto à análise espacial, uma limitada área de enquadramento histórico,
correspondente ao corredor com 400 m de largura. No entanto apresenta no Quadro 19 a “Situação de referência
geral do estudo” onde se encontram identificadas 27 ocorrências. Note-se que o conjunto formado pelo
Convento do Espinheiro, que integra dois bens imóveis classificados como Monumento Nacional, não consta
nesta listagem.
Esta área, de 400 m de largura, corresponde igualmente à área de incidência de projeto, onde foi efetuada a
prospeção arqueológica sistemática em toda a extensão do projeto (cerca de 10 km).
A área de afetação direta corresponde à zona de implantação das infraestruturas do projeto, e a área de afetação
indireta localiza-se no corredor com 50 m de largura, centrado ao eixo da linha.
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De acordo com o RECAPE, o levantamento de informação bibliográfica contribuiu para o inventário de oito
ocorrências patrimoniais em toda a área de estudo.
O conjunto é formado por uma sepultura (n.º 1/CNS 34294), por três quintas (n.º 6, n.º 8 e n.º 9), um cruzeiro
(n.º 7) e três eventuais sítios arqueológicos (n.º 10, n.º 11 e n.º 13).
Destas, quatro ocorrências encontram-se na área de incidência direta do Projeto, a saber: n.º 6, n.º 7, n.º 9 e n.º
13.
O Relatório refere apenas impactes diretos negativos relativamente ao Cruzeiro da Piedade (n.º 7), “decorrente
da escavação do terreno”.
Quanto ao sítio arqueológico Monte Rei (n.º 13), povoado romano, poderá sofrer um potencial impacte direto
negativo, “por causa da escavação do terreno”, mas a respetiva ficha de inventário refere o seguinte (Anexo 5.3):
•
“No decorrer das prospeções arqueológicas localizou-se o sítio mencionado na bibliografia, mas
não se observaram vestígios arqueológicos à superfície. Por este motivo, não se procedeu à sua
caraterização, avaliação patrimonial e avaliação de impactes.”
Quanto às ocorrências Quinta do Sande (n.º 6) e Quinta de Santo António (n.º 9) estas localizam-se na área de
impacte direto, “mas os respetivos edificados encontram-se distantes da faixa de intervenção no solo”. O
Relatório deveria aqui ter considerado o conjunto agrícola como um todo, não destacado somente o edificado.
As quintas integram ainda as áreas de jardim, pomar, horta e de cultivo, bem como os muros de delimitação.
Refere ainda outras duas ocorrências patrimoniais com impactes negativos indiretos dado encontrarem-se a
menos de 50 m de distância do eixo da linha férrea: Horta do Courinhas, (n.º 1/CNS 34294), sepulturas
eventualmente romanas escavadas no substrato rochoso; Quinta da Piedade (n.º 8), conjunto rural
contemporâneo.
Quadro 9 - Identificação das ocorrências patrimoniais inventariadas e análise de impactes

Fonte: RECAPE - Anexo 5.2 do Tomo 17.3,

Atendendo aos impactes identificados pelo Relatório, este preconiza medidas de minimização específicas, em
fase prévia à obra, nomeadamente para a ocorrência n.º 13, Monte Rei, ao Km 120+325, a escavação manual de
sondagens arqueológicas de diagnóstico numa área de 40 m² e a escavação mecânica de sondagens
arqueológicas de diagnóstico numa área de 80 m².
Acresce que, de acordo com os resultados obtidos nestas sondagens, caso se identifiquem vestígios ou contextos
arqueológicos, dever-se-á proceder à sua escavação integral.
O Relatório preconiza para a fase de construção, entre outras medidas, o “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”.
Prevê ainda a transladação do Cruzeiro da Piedade (n.º 7), ao Km 122+675 onde a via ferroviária passa em
escavação, a 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”.
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Propõe a limpeza geral do elemento patrimonial, o respetivo registo fotográfico exaustivo e o desenho de alçado
e planta (à escala 1:500 e com amostragens do aparelho construtivo à escala 1:20), bem como a descrição
completa da arquitetura, técnicas e materiais de construção.
Para respetiva remoção preconiza o “transporte cuidado do cruzeiro, com acompanhamento arqueológico
permanente”.
Acontece que sobre esta matéria o parecer emitido pela Câmara Municipal de Évora (Participação consulta
pública RECAPE – 12.11.2019) refere o seguinte (p. 16):
•
“A obra de arte da passagem superior da EN18 PS122-1 e as alterações de topografia, sobretudo
os aterros, afetarem negativamente o enquadramento da Quinta da Piedade e obrigam à deslocação do
Cruzeiro (respetivamente ocorrências nº 8 e 7 com valor patrimonial, referido nas condicionantes da
DIA).”
Assim, relativamente a esta fase do projeto, o parecer da autarquia é no sentido negativo quanto à transladação
deste elemento patrimonial (p. 18):
•
“IV. Deverá ser executado o cruzamento dos caminhos municipais CM1090/Estrada das
Pimentas e CM1089/Caminho do Cemitério com base no projeto da Ex JAE com geometria e todos os
dispositivos necessários, de forma a garantir a segurança rodoviária e a preservar o Cruzeiro e a Qta da
Piedade no seu enquadramento paisagístico”.
Neste sentido, considera-se que o projeto de execução deve procurar encontrar soluções técnicas construtivas
que permitam a preservação no local (in situ) do Cruzeiro da Piedade (n.º 7).

Elemento 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.
É apresentado no Tomo 17.5, o Programa Geral de Monitorização, cuja revisão, decorrente do pedido de
informação adicional, foi apresentada no Aditamento 2 ao RECAPE. O referido programa geral inclui:
Programa de Monitorização da Componente Social

Programa de Monitorização da Paisagem
O programa apresentado centra-se na avaliação da bacia visual do Centro Histórico de Évora face à implantação
da linha férrea, face ao “conjunto edificado consagrado Património Mundial da Humanidade com Valor Universal
Excecional (vide Tomo 17.8 - Estudo de Impacte Patrimonial – Centro Histórico de Évora)”.
Permitirá “averiguar se existem trechos, para além dos identificados, que na fase de exploração se evidenciem
de forma relevante no ambiente visual da bacia visual do Centro Histórico de Évora, que exijam a adoção de novas
medidas de minimização”.
No entanto o programa não especifica a respetiva periodicidade nem apresenta o respetivo cronograma de
implementação, o qual deverá compreender um período mínimo de cinco anos.
O programa deve aida integrar a situação dos dois bens imóveis classificados como Monumento Nacional,
integrantes do conjunto edificado do Convento do Espinheiro, que deverá ser monitorizada na fase de
exploração.

Programa de Monitorização de Ruído e Vibrações
O Programa de Monitorização de Ruído apresentado deve ser alterado no sentido de não contemplar a realização
de medições de ruído durante a fase de obra, dada a imposição desta decorrer exclusivamente no período diurno
de dias úteis;
No que respeita à monitorização em fase de exploração verifica-se, após receção do Aditamento 2, que não é
claro quais os recetores a monitorizar. Assim, face à previsão de ruído ambiente final após inserção das barreiras
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acústicas de Ln = 52 dB(A) ou Ln = 53 dB(A), próximo ou igual ao valor limite aplicável (Ln=53dB(A)), e face à
solução de traçado que vier a ser desenvolvida, devem ser aferidos os recetores a monitorizar.

Programa de Monitorização das Vibrações
O Programa de Monitorização das Vibrações deve ser individualizado, relativamente ao plano de monitorização
do Ambiente Sonoro.
A periodicidade de monitorização deve incluir as fases de construção e de exploração.
A localização dos pontos a monitorizar deve incluir o interior das edificações, e deve ser aferida face à solução
de traçado que vier a ser desenvolvida
O programa de monitorização deve garantir o cumprimento do estipulado no Despacho 19GDN2017, relativo à
aplicação da Norma Portuguesa NP 2074.
A monitorização em fase de exploração tem de cumprir a norma específica para sistemas ferroviários:
•
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,

Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos
O Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos foi devidamente elaborado, respeitando o
preconizado em sede de DIA.

Elemento 31 - Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.
Os quatro planos apresentados no RECAPE, Tomo 17.10 estão bem estruturados e seguem o modelo de PPGRCD
disponível no portal da APA.
Em termos genéricos e transversais aos quatro, importa clarificar as seguintes questões:
•

Os resíduos biodegradáveis resultantes da desmatação de uma zona de obra não se enquadram na
definição de Resíduos de Construção e Demolição (RCD);

•

A responsabilidade pela gestão dos RCD por parte do produtor, detentor, ou municípios, só cessa
quando estes são entregues a operadores de tratamento de resíduos devidamente licenciados, ou a
entidades gestoras responsáveis pela gestão de fluxos específicos. Aquando a referência a entidades
gestoras deve-se especificar quais são;

•

De acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, é promovida a reutilização de solos e rochas que não
contenham substâncias perigosas provenientes de atividades de construção na obra de origem sendo,
no entanto, igualmente possível a sua reutilização sob outras formas, designadamente nos termos do
artigo 6.º do diploma referido. A reutilização de outros materiais/produtos na obra de origem ou em
outras obras é possível, nos termos da definição constante na alínea nn) do artigoº 3.º (Definições) do
Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de setembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º
73/2011, de 17 de junho. Os materiais/produtos retirados da obra podem ser reutilizados desde que,
por razões de segurança e saúde pública, os mesmos obedeçam às especificações técnicas e
certificação/homologação respetivas dos produtos virgens que pretendem substituir. A reutilização não
deve ainda gerar efeitos adversos sobre o Ambiente, nomeadamente através da criação de perigos para
a água, o ar, o solo, a fauna e a flora, perturbações sonoras ou odoríficas ou de danos em quaisquer
locais de interesse e na paisagem. São exemplos de reutilização de materiais/produtos, a reutilização
de lâmpadas, de telhas, de portas ou de janelas. Salienta-se que, nestas circunstâncias, ao não serem
considerados resíduos, o transporte destes materiais/produtos não se encontra abrangido pelo regime
jurídico de transporte de resíduos. Pavimentos betuminosos, alvenarias não são passiveis de reutilizar
mas sim de utilizar.

•

De acordo com o estabelecido no n.º 8 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, na
redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, é obrigatória, sempre que
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tecnicamente exequível, a utilização de, pelo menos, 5% de materiais reciclados ou que incorporem
materiais reciclados, relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra, no âmbito
da contratação de empreitadas de construção e de manutenção de infraestruturas ao abrigo do Código
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. Os materiais referidos
devem ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de acordo com a
legislação aplicável. Sugere-se a consulta da Circular publicada pela APA em:
http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/Circulares/Circular_1_2016.pdf
•

As portarias 335/97 e a 417/2018 foram revogadas. O transporte de resíduos encontra-se atualmente
regulado pela Portaria n.º 145/2017 que sucede à Portaria n.º 335/97, de 16 de maio que havia
instituído o uso obrigatório de guias de acompanhamento de resíduos publicando os modelo A e B que
correspondem aos modelos n.º 1428 (uso geral) e n.º 1429 (resíduos hospitalares G.III e G.IV) da
Imprensa Nacional da Casa da Moeda (INCM) respetivamente.

•

A desmaterialização das GAR foi logo prevista em 2011 com a publicação do Decreto-Lei n.º 73/2011,
de 17 de Junho que precedeu a alterações ao RGGR (Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de setembro): o Artº
21 previa o transporte de resíduos com e-GAR, remetendo para norma técnica a aprovar por portaria,
sendo que a Portaria n.º 335/97 se mantinha em vigor até essa publicação (n.º10 do Artº76). O mesmo
diploma previa a publicação de uma portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas
áreas do ambiente e dos transportes (n.º2 do Artº 21).

•

Após um processo legislativo conduzido pelo Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente, foi
publicada no dia 26/04/2017 a Portaria n.º 145/2017 , alterada em 18/01/2019, pela Portaria n.º
28/2019.

•

Pelo que não deve haver menção à GAR RCD nem aos modelos da casa da moeda, modelo A;

•

De acordo com o artigo 3.º da Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, na sua redação atual, que fixa as
regras a que está sujeito o transporte de resíduos dentro do território nacional, o transporte de resíduos
pode ser realizado pelo produtor ou detentor dos resíduos ou, ainda, por entidades que procedam à
gestão de resíduos, entendendo-se por gestão de resíduos a definição presente na alínea p, do artigo
3.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de
junho. Sendo assim, o produtor dos resíduos pode proceder ao seu transporte, independentemente da
quantidade transportada, desde que este seja efetuado em condições ambientalmente adequadas, de
modo a evitar a sua dispersão ou derrame. No contexto de uma obra, considera-se que os
empreiteiros/subempreiteiros
assumindo-se
como
produtores
dos
resíduos
podem,
consequentemente, efetuar o transporte dos mesmos. Estão igualmente autorizadas para o transporte
dos RCD as entidades que realizam gestão de resíduos como sejam, entre outras, os operadores de
tratamento de resíduos e as empresas licenciadas para o transporte rodoviário de mercadorias por
conta de outrem.

•

Com a publicação da Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, continua a haver necessidade de elaborar os
Certificados de Receção de RCD. O operador de tratamento de RCD envia ao produtor, no prazo máximo
de 30 dias, um certificado de receção dos RCD recebidos na sua instalação, de acordo com o
estabelecido no artigo 16.º e nos termos constantes do anexo III do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de
março. O certificado de receção pode ser emitido diariamente, ou por um período até 30 dias, e deve
especificar a informação relativa à gestão dos RCD por cada receção de resíduos, isto é, por cada
exemplar de guia de acompanhamento de RCD. Assim, pode agregar informação de vários transportes
desde que referente à mesma obra. Mais informação em matéria de transporte de resíduos pode ser
consultada em:
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=1414

•

De acordo com o artigo 8.º do Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de março, os RCD são obrigatoriamente
objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para
reciclagem ou outras formas de valorização. Ainda em conformidade com o mesmo artigo do diploma
específico de RCD, é estabelecida uma hierarquia de gestão em obra que privilegia a reutilização em
obra, seguida de triagem na obra de origem dos RCD cuja produção não é passível de prevenir. Caso a
triagem no local de produção dos resíduos se demonstre inviável, a triagem poderá realizar-se em local
afeto à obra. Na base desta hierarquia, está o encaminhamento dos RCD para operadores licenciados
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para o efeito. Importa ainda referir que o artigo 9º do diploma referido, estabelece ainda a obrigação
de triagem previamente à deposição de RCD em aterro. Esta condição vinculativa pretende contribuir
para um incremento da reciclagem ou de outras formas de valorização de RCD e, concomitantemente,
para a minimização dos quantitativos depositados em aterro. Deste modo, quando a triagem não é feita
no local de produção não poderá ir para um operador de tratamento de resíduos que faz R13 mas sim
R12;
•

A deposição controlada de resíduos, por período não superior a um ano, no próprio local de produção,
nas instalações onde é produzido, ou em outras instalações do próprio produtor onde os resíduos são
descarregados a fim de serem preparados para posterior transporte para outro local para efeitos de
tratamento, consubstancia uma armazenagem preliminar, não carecendo de licenciamento. Contudo,
caso esta armazenagem seja efetuada por período superior a um ano deverá ser obtido licenciamento
em procedimento de regime simplificado conforme o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 32.º do
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de
junho. O Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, dispensa de licenciamento a armazenagem de RCD
na obra durante o prazo de execução da mesma determinando, contudo, que a sua manutenção em
obra deve ser pelo mínimo de tempo possível e que, no caso de resíduos perigosos, não pode ser
superior a três meses.

•

Os PPG de RCD devem apresentar estimativas das quantidades de resíduos (as células não podem estar
em branco).

Em termos particulares:
A – Plano da página 17 à 41
−

não há identificação do código de operação das operações de eliminação;

−

a análise global indica que não há cumprimento do principio de hierarquia de gestão de resíduos.

B – Plano da página 43 à 66
−

necessário identificar o destino dos solos e rochas que não vão ser incorporadas na obra de origem;

−

necessário distinguir o que pode ser reutilizado do que é resíduo.

C – Plano com início na página 67
−

A alvenaria após demolição é resíduo, não se trata de reutilização;

−

O ferro e o aço são materiais recicláveis pelo que deve ser ponderada a alteração de eliminação para
valorização;

−

A triagem em obra é obrigatória. Caso não se efetue tem de ser devidamente fundamentada. O PPG
RCD tem claramente de identificar se a triagem é feita em obra ou não. Caso tal não ocorra, tem de ser
devidamente fundamentado. Importa referir que o Plano não pode ser vago e deixar esta temática para
decisão posterior.

D – Plano da página 97
−

É necessário estimar a produção de RCD.

Saliente-se ainda que:
1 - Compete ao dono de obra a elaboração do PPG.
2 - Incumbe ao empreiteiro ou ao concessionário executar o PPG, assegurando, designadamente:
•

A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra de acordo com
o PPG;

•

A disponibilização na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva
dos RCD;
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•

A aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal não seja possível,
o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado;

•

A manutenção dos RCD em obra o mínimo tempo possível, sendo que, no caso de resíduos perigosos,
esse período não pode ser superior a 3 meses.

3 - O PPGRCD pode ser alterado pelo:
•

dono da obra na fase de execução, sob proposta do produtor de RCD, ou,

•

adjudicatário com a autorização do dono da obra, no caso de empreitadas de conceção-construção,
desde que a alteração seja devidamente fundamentada.

4 - O PPGRCD deve estar disponível no local da obra, para efeitos de fiscalização pelas entidades competentes, e
ser do conhecimento de todos os intervenientes na execução da obra.

Assim, os Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição devem ser reformulados
considerando a referida apreciação.

6.3

Medidas de minimização e de potenciação

Neste ponto serão apenas referidas as medidas cuja verificação se justifica na presente fase, bem como as
medidas cuja apreciação se justifica face ao desenvolvimento apresentado para o seu cumprimento.

Fase de Elaboração do Projeto de Execução e do RECAPE
Medida 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).
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.
De acordo com o esclarecimento prestado pela IP, S.A. (constante do Aditamento 3) foi nesta zona considerado
como condicionante, “ponto fixo”, a Passagem Inferior Rodoviária existente cerca do km 116+500 (Estrada de
Beja), facto que não permitiu um maior afastamento às habitações adjacentes à linha no início do traçado e ao
Bairro de Santa Luzia. Embora se reconheça o enquadramento do referido fundamento (a construção de uma
nova passagem inferior rodoviária implica um prolongamento da escavação, o aumento do caudal que irá afluir
após fenómenos de precipitação, e a adoção de soluções específicas relativas aos taludes de escavação), importa
considerar que a construção de uma nova passagem inferior rodoviária viabilizaria um afastamento efetivo do
traçado da ferrovia às habitações localizadas no início da linha (adjacentes ao traçado aproximadamente entre o
km 117+700 e o km 17+900), viabilizando simultaneamente um maior afastamento ao Bairro de Santa Luzia, ou
seja, o cumprimento integrado do objetivo das medidas 2 e 12 da DIA. Permitira ainda o cumprimento do
solicitado/determinado no Parecer da Câmara Municipal de Évora.
Importa sublinhar que o cumprimento desta medida é particularmente relevante, quer pela grande proximidade
do traçado às habitações adjacentes à linha no início do traçado, quer pela existência de um canal anteriormente
ocupado pelo ramal de Reguengos que poderia ser adotado.
Acresce que nas razões invocadas no RECAPE para não acatar esta medida não são ponderados os benefícios que
adviriam do aproveitamento do Ramal de Reguengos, em particular o menor incómodo sentido nos recetores
localizados no início do traçado, em termos de ambiente sonoro, vibrações e sócio economia.
Verifica-se assim que o Projeto de Execução não adotou uma solução de traçado que contemple um efetivo
afastamento às habitações adjacentes à linha no início do traçado, de forma a minimizar adequadamente os
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impactes sentidos em termos de diversos fatores (ambiente sonoro, vibrações e sócio economia), não dando
assim cumprimento ao objetivo da Medida 2.

Medida 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.

Relativamente à medida 5 da DIA subsistem dúvidas quanto ao seu modo de concretização, uma vez que o
encaminhamento da drenagem da plataforma da ferrovia para linhas de água naturais, nas quais, na
eventualidade de existirem sumidouros, não é assegurada a não afetação de áreas sensíveis do ponto de vista
hidrogeológico, nomeadamente as Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos (AEPRA) definidas em
sede de REN, ou de outras que, mesmo não tendo o estatuto conferido por este instrumento legal de
ordenamento territorial, possam constituir zonas preferenciais de infiltração.
Nesta perspetiva, com vista à salvaguarda da qualidade das águas subterrâneas, importa que os órgãos de
drenagem, que acompanham longitudinalmente a plataforma da ferrovia, permitam receber as suas escorrências
superficiais e encaminhá-las para pontos de descarga onde os processos de infiltração sejam de facto
desprezíveis.

Medida 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 Proponente refere que: ”(…) a expropriação considerada é suficiente para garantir que os impactes visuais da
infraestrutura sejam minimizados e sejam consideradas as plantações tidas como adequadas.” (página 137 –
RECAPE – RS).
Contudo, tal carece de demonstração, sobretudo nas extensões do traçado potencialmente mais críticas, em
termos de impactes de alteração da morfologia natural e visuais, e que requerem a plantação de árvores, cujo
porte das mesmas assumirá dimensões maiores. Note-se que a opção de representar as plantações através de
linhas não permite aferir a dimensão de copa quando no estado maduro, de cada uma das espécies consideradas.
Assim, pelo menos nas situações potencialmente mais críticas, deve proceder a uma representação clássica
(círculos) da dimensão média das copas das árvores.
Verifica-se ainda que nas situações em escavação, expostas à cidade de Évora, não foi contemplada a plantação
de árvores do lado da cidade de forma a ocultar o lado exposto. Destaca-se, a título de exemplo, a extensão
compreendida entre o km 119+700 e o km 120+800. Nesta extensão, a proposta limita-se a uma plantação
arbustiva, pelo que, apesar de se situar no lado correto, o seu efeito fica aquém do pretendido. E nomeadmanete
neste caso, não se encontra demonstrado que a área expropriada seja suficiente para acomodar uma plantação
de exemplares arbóreos em alinhamento irregular, ou não.
O Proponente refere ainda 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 previstas, assim
como averiguar se existem trechos, que na fase de exploração se evidenciem de forma relevante no ambiente
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visual da bacia visual do Centro Histórico de Évora, que exijam a adoção de novas medidas de minimização.”
(Página 138 – RECAPE – RB).
Nesta fase importa que as soluções propostas possam ser aferidas, de forma a assegurar que a grande maioria
das situações potencialmente críticas se encontra salvaguardada, não podendo todas as eventuais correções do
PIP transitar para a Fase de Monitorização.

Medida 7 - Reduzir tanto quanto possível a altura de todos os taludes de aterro, com muito particular destaque
para os de maior altura e extensão.
Refere o Proponente que “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.”
(Página 138 – RECAPE – RS)
O Proponente evoca, sobretudo, questões de ordem técnica para justificar a solução preconizada, não
apresentando soluções alternativas ou maiores compromissos entre as variáveis.
A redução da extensão e da largura ocupada pelos aterros poderia ser obtida através da extensão dos
viadutos/pontes. No caso da EN254, não foi equacionado o seu rebaixamento.
No caso dos aterros associados à ponte sobre o rio Xarrama, tendo havido um prolongamento da ponte, registase uma redução da extensão dos taludes; mesmo que em termos de cota não se verifique uma redução, uma vez
que a cota mais desfavorável se mantém por substituição pelo tabuleiro da ponte. Contudo, identifica-se um
ganho em termos de maior permeabilidade visual e de enquadramento do rio.
Face ao exposto, e no caso do atravessamento da EN254, considera-se que a medida carece de uma abordagem
mais cuidada e de apresentação de soluções que minimizem os respetivos impactes, conforme explicitado no
ponto seguinte.

Medida 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.
Refere o Proponente que: “O restabelecimento da EN254 é desenvolvido em Passagem Inferior em situação
bastante semelhante à já prevista na fase de Estudo Prévio. 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. (Página 138 e 139 – RECAPE – RS)
Nas considerações apresentadas pelo Proponente, onde são evocadas questões de ordem técnica para justificar
que a solução apresentada seja “semelhante à já prevista na fase de Estudo Prévio” não se identifica fundamento
para que o rebaixamento da EN 254 não permitisse uma redução da altura dos taludes de aterro. Importa referir
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que além de não ser equacionada qualquer solução que permita a redução da altura dos taludes, o RECAPE não
evidencia em que diferem as soluções do Estudo Prévio e do Projeto de Execução.
Na informação apresentada verifica-se que o “design” do Restabelecimento 121.1 (tabuleiro, pilares e encontros)
pela rigidez visual, não assegura um eficaz enquadramento na paisagem envolvente à cidade de Évora, pelo que
deve ser apresentado um projeto que assegure conformidade com valor estético compatível com as tomadas de
vistas para a cidade de Évora, de carácter monumental e classificada como património Mundial da Unesco.
Note-se que esta medida se reveste de particular importância dado que incide sobre um troço particularmente
relevante em termos de tomadas de vista de e para a cidade de Évora.
Assim, considera-se que não foi dado cumprimento integral à medida 8 da DIA.

Medida 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).
De acordo com o expresso pelo Proponente de que “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.” (Página 139 – RECAPE – RS), conforme expresso no quadro seguinte:
Quadro 10 - Travessias de principais linhas de água – pontes existentes e soluções de projeto

Fonte: RECAPE – Relatório Base

Considera-se que foi dado cumprimento à medida 9, verificando-se que o aumento da extensão das pontes
permite a redução da extensão do aterro e da respetiva área de implantação.

Medida 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).
O Proponente refere que 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
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expressivos e eventuais situações de risco acrescido) e a volumes de terraplenagens excessivos ((…) grande
escavação das passagens inferiores)”, de forma a forma a acomodar e garantir o gabarit livre mínimo de uma
passagem inferior (5,0 m).
Importa considerar que há diversos exemplos de vias rodoviárias que se desenvolvem em desnível inferior, pelo
que a questão da bombagem da água não deve ser considerada determinante.
Embora não tenham sido apresentadas soluções alternativas, nomeadamente para o Rest. 119.1 (ainda que
implicasse a necessidade de bombagem), registam-se algumas minimizações introduzidas no Projeto de
Execução, nomeadamente no que se refere a uma maior sobreposição dos restabelecimentos com as vias
existentes.
Contudo, a solução proposta para a PS 119.1, face à dimensão dos aterros revela-se, pela proximidade às
habitações, uma solução mais impactante que o projeto da via ferroviária. Assim, considera-se que esta proposta
deve ser objeto de procura de soluções que reduzam o impacte que lhe está associado, e que dê resposta às
questões apresentadas no decurso da Consulta Pública, nomeadamente em relação ao aumento de percurso
entre o Bairro da Caeira e a cidade de Évora. As soluções a desenvolver devem ser acordadas com os moradores
do Bairro da Caeira.
Em relação ao Rest. 122.1 verifica-se que os aterros inerentes ao seu desenvolvimento, com cerca de 8 metros
de altura afetam negativamente o enquadramento da Quinta da Piedade, pelo que devem ser apresentadas
soluções que permitam a minimização dos impactes evidenciados nas exposições recebidas no âmbito da
Consulta Pública.

Medida 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 Proponente refere que através do desenho F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CC.R120-1.002.00, Tomo 8.1.3, relativo ao
projeto da Passagem Superior 120.2 (correspondente à PS120.1 do Estudo Prévio) é possível verificar o
desenvolvimento da PS 120.2 sobre o traçado da via atual. (Página 142 – RECAPE – RS).
Verifica-se efetivamente que o traçado apresenta alguma melhoria em termos de sobreposição,
comparativamente ao traçado proposto no Estudo Prévio, apesar de não se verificar uma sobreposição completa
(do lado nascente relação à via ferroviária não se regista alteração significativa e mantém-se a situação de não
sobreposição).
Apesar de não se identificar uma sobreposição completa (não fundamentada), considera-se que foi dado
cumprimento ao objetivo da medida.

Medida 12 - Garantir um maior afastamento em relação ao Bairro de Santa Luzia, nomeadamente, através do
desvio da diretriz da via.
O Proponente refere que “ 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 (…).” (Página 142 – RECAPE – RS).
De acordo com o RECAPE e o esclarecimento prestado pela IP,S.A., no Adimento 3, foi nesta zona considerado
como condicionante - “ponto fixo”, a Passagem Inferior Rodoviária existente, facto que não permitiu um maior
afastamento ao Bairro de Santa Luzia. Embora se reconheça o enquadramento do referido fundamento, o
cumprimento integrado das medidas 2 e 12 da DIA garantiria um maior afastamento ao Bairro de Santa Luzia.
Importa considerar que embora a construção de uma nova passagem (inferior rodoviária) implique um
prolongamento da escavação, o aumento do caudal que irá afluir após fenómenos de precipitação, e a adoção
de soluções específicas relativas aos taludes de escavação, tal viabilizaria o afastamento do traçado da ferrovia
às habitações localizadas no início da linha (adjacentes à linha aproximadamente entre o km 117+700 e o km
17+900), viabilizando simultaneamente um efetivo afastamento ao Bairro de Santa Luzia. Permitira ainda o
cumprimento do solicitado/determinado no Parecer da Câmara Municipal de Évora.
Assim, verifica-se que não foi dado cumprimento à medida 12 da DIA.
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Medida 13. Privilegiar o uso de materiais e tonalidades tendencialmente neutras e de baixa refletância nas
soluções de revestimento exterior, pavimentos e cobertura da estação.
O Proponente refere que esta medida não é aplicável ao presente Projeto, dado não estarem previstas estações.
Contudo, a “Zona Neutra” implica uma edificação cujas dimensões não estão clarificadas, pelo que se que a
medida deve transitar para a DCAPE.

Medida 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.
Verifica-se que foi dado cumprimento à alínea i) da Medida 14.
No que se refere ao cumprimento da alínea ii, as soluções apresentadas têm ainda um impacte visual
significativo, dado o maior número pilares, inerente à maior extensão e solução construtiva das obras de arte.
Regista-se, contudo, a criação de alguns vãos ligeiramente mais amplos, embora pouco percetíveis quando
comparados com os demais. Decorrendo de uma solução de compromisso, entre uma menor extensão de taludes
e uma maior continuidade visual, os impactes inerentes ao aumento do número de pilares poderão ser
minimizados, através do cumprimento do cumprimento do PIP, nomeadamente da sua alínea vi - a cada pilar
corresponderá a plantação de uma ou mais árvores de forma a dissimular a sua presença.

Medida 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.
A matéria abordada nesta condicionante para a elaboração do Projeto de Execução foi integrada na apreciação
relativa ao cumprimento do solicitado nos Elementos n.º 9 e 29 da DIA.
O RECAPE refere, quanto à Quinta da Piedade (n.º 8), que com “o traçado proposto é possível evitar a afetação
da quinta murada”.
Para a Quinta de Santo António (n.º 9), indica que entre o km 133+425 a 123+690, “o traçado tem um
desenvolvimento paralelo ao limite da ocorrência 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”. Ao contrário do anteriormente assumido para o
Elemento 9, fica aqui a dúvida se “tocada de forma limítrofe” corresponde realmente a uma afetação direta.
O RECAPE afirma igualmente que “não foi possível evitar a afetação da Quinta de Sande”, (n.º 6), mas que foi
efetuado “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”, minimizando esta afetação, argumentando que “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”.
Esta quinta, de acordo com a ficha de inventário contante no Anexo 5.2, também é conhecida como "Quinta do
Galego", e remontará pelo menos ao século XVIII, constituindo “um espaço rural, murado, com notável conjunto
edificado, cercado por pomar e espaços verdes de lazer, com opulenta nora, lagos, e diversos elementos
decorativos e artísticos”. Integra ainda, entre outras estruturas, “dois edifícios oblongos, de telhados de duas
águas separados, mas outrora comunicantes, revestidos de janelas e ombreiras de granito”.
Acontece que as quintas constituem um conjunto que não compreende somente o respetivo edificado, pelo que
a sua integridade patrimonial envolve igualmente um valor paisagístico, ligado às áreas como jardins, hortas e
pomares, fazendo parte desse conjunto, os respetivos muros.
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Poder-se-á aceitar a explicação apresentada, mas ainda assim teria sido pertinente que o RECAPE tivesse
efetuado a demonstração inequívoca da inevitabilidade técnica desta solução, em documento onde se fizesse a
análise minuciosa das eventuais componentes da quinta afetadas, nomeadamente muros, apresentando ainda
fotografias e ortofotomapas com a implantação das soluções adotadas.
Assim, considera-se que a situação descrita referente à Quinta do Sande (ocorrência n.º 6) deve ainda ser
convenientemente aprofundada e fundamentada.
Quanto Cruzeiro da Piedade (n.º 7), o RECAPE afirma aqui o seguinte:
•
“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.”

Conforme referido no Relatório de Trabalhos Arqueológicos, a transladação, na eventualidade de vir a ser de
facto efetuada, deverá 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”.
Propõe a limpeza geral do elemento patrimonial, o respetivo registo fotográfico exaustivo e o desenho de alçado
e planta, (à escala 1:500 e com amostragens do aparelho construtivo à escala 1:20), bem como a descrição
completa da arquitetura, técnicas e materiais de construção.
Para respetiva remoção preconiza o “transporte cuidado do cruzeiro, com acompanhamento arqueológico
permanente”.
Acontece que sobre esta matéria o parecer emitido pela Câmara Municipal de Évora (Participação consulta
pública RECAPE – 12.11.2019) refere o seguinte (p. 16):
•
“A obra de arte da passagem superior da EN18 PS122-1 e as alterações de topografia, sobretudo
os aterros, afetarem negativamente o enquadramento da Quinta da Piedade e obrigam à deslocação do
Cruzeiro (respetivamente ocorrências nº 8 e 7 com valor patrimonial, referido nas condicionantes da
DIA).”
Assim, relativamente a esta fase do projeto, o parecer da autarquia é no sentido negativo quanto à transladação
deste elemento patrimonial (p. 18):
•
“IV. Deverá ser executado o cruzamento dos caminhos municipais CM1090/Estrada das
Pimentas e CM1089/Caminho do Cemitério com base no projeto da Ex JAE com geometria e todos os
dispositivos necessários, de forma a garantir a segurança rodoviária e a preservar o Cruzeiro e a Qta da
Piedade no seu enquadramento paisagístico”.
Neste sentido, considera-se que o Projeto de Execução deve procurar encontrar soluções técnicas construtivas
que permitam a preservação no local (in situ) do Cruzeiro da Piedade (n.º 7).

Medida 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.
A informação relativa a esta medida, direcionada para a elaboração do Projeto de Execução, foi abordada na
apreciação ao cumprimento do solicitado no Elemento n.º 29 da DIA, Relativo à Apresentação do Relatório de
Trabalhos Arqueológicos, que é apresentado no Anexo 5.2, Tomo 17.3 do RECAPE. Igualmente no desenho FLigação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora
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LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0401.00 a F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.0402.00 (Tomo 17.4) são identificadas as
ocorrências patrimoniais bem como as visibilidades do terreno prospetado.
Para além da apreciação e considerações efetuadas anteriormente, considera-se que na generalidade foi dado
cumprimento ao solicitado na medida 17.

Medida 20 - Na definição da vedação colocar o arame farpado numa fiada abaixo do topo da vedação ao longo
de toda a sua extensão.
Concorda-se com a colocação do arame farpado abaixo do topa da vedação, para evitar o risco de ferimentos ou
de mortalidade por colisão de aves ou de morcegos. Complementarmente, deve efetuar-se o reforço da base da
vedação com malha mais fina na proximidade de passagens hidráulicas, para evitar a entrada de espécies
faunísticas de menor dimensão no corredor ferroviário.

Medida 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.
Medida 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.

Concorda-se com as informações relativas ao troço a sinalizar e ao isolamento a instalar.

Medida 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.
Concorda-se com as medidas de minimização relativas às quercíneas, destacando-se a ripagem do traçado, entre
o km 121+400 e o km 122+500, com o objetivo principal de minimizar a afetação do montado adjacente ao
traçado (lado direito).

Fase Prévia à Obra e Fase de Obra
Medida 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.
Medida 25 - Após a desmatação, deverá ser efetuada a prospeção arqueológica sistemática das áreas de
incidência direta de todas as componentes de obra.
Medida 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.
Medida 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.
Medida 28 - Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de
medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações
arqueológicas, entre outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância científica
e patrimonial das ocorrências então identificadas.
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Medida 29 - Os achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra deverão ser colocados em
depósito credenciado pelo organismo de tutela;
Medida 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;
Medida 31 - Sinalizar as ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação de modo
a evitar a sua afetação.
De acordo com o RECAPE, 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)».
No Anexo ao PGA encontram-se quadros onde se elencam as medidas/ações e se faz a respetiva correspondência
com a DIA, de acordo com as fases de obra.
Verifica-se que as referidas medidas de minimização foram aí transcritas, tendo sido complementadas por outras,
resultantes do desenvolvimento dos estudos efetuados para a elaboração do Projeto de Execução, “garantindo
a sua consideração em obra” pelos vários intervenientes.
Assim, considera-se que se encontra previsto o cumprimento das referidas medidas.

Medida 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.
Medida 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.
As medidas 34 e 35 foram transcritas para o Anexo do Plano de Gestão Ambiental, a fim de garantir a sua
consideração.

Medida 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.

O RECAPE refere que a medida 39 foi transcrita para o Anexo do Plano de Gestão Ambiental, a fim de garantir a
sua consideração na “fase de obra”.
Relativamente ao cumprimento desta medida, importa assegurar que o referido restabelecimento deve ser
assegurado previamente à afetação das infraestruturas.

Medida 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 Proponente refere que o projeto desenvolve-se em meio periurbano e, ao afastar-se deste meio, desenvolvese sobre o canal da ferrovia existente, pelo que não considera relevante a presença de equipa de biologia no
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acompanhamento da obra, sugerindo a eliminação desta medida, considerando que o Plano de Gestão
Ambiental prevê um responsável ambiental e um responsável pela fiscalização ambiental.
Sem prejuízo do referido acompanhamento reitera-se a necessidade de acompanhamento semanal por pelo
menos uma pessoa com formação em Biologia para acompanhamento da frente de obra e da concretização de
quaisquer medidas ou ajustamentos que a Autoridade de AIA considere adequadas para minimizar ou compensar
significativos efeitos ambientais negativos sobre espécies ou habitats, não previstos, ocorridos durante a fase de
construção.
6.4

Planos de Monitorização

Devem ser elaborados planos de monitorização para os fatores componente social, ambiente sonoro, recursos
hídricos e vibrações, sendo que para estes dois últimos devem ser atendidas as orientações que se apresentam
de seguida. Em função do projeto de execução que vier a ser desenvolvidos pode ainda ser necessária a
elaboração de planos de monitorização para outros fatores ambientais.
É apresentado no Tomo 17.5, o Programa Geral de Monitorização, cuja revisão, decorrente do pedido de
informação adicional, foi apresentada no Aditamento 2. O referido programa geral inclui os seguintes programas
específicos:
•
•
•
•

Programa de Monitorização da Componente Social
Programa de Monitorização de Ruído e Vibrações
Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos
Programa de Monitorização da Paisagem,

os quais são apreciados na análise da Medida 30.

7. Pareceres externos
No âmbito da Consulta às Entidades Externas foram recebidos pareceres da Autoridade Nacional de Emergência
e Proteção Civil (ANEPC), e da Câmara Municipal de Évora, o qual foi também recebido no âmbito da Consulta
Público.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil apresentou um conjunto de medidas relativas à fase de
obra, e considerou que deveria ser consultado o Serviço Municipal de Proteção Civil no que concerne à onda de
inundação causada por eventual rutura da Barragem do Freixo.

8. Consulta Pública
A consulta pública, nos termos do artigo 20º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado e
republicado pelo Decreto-lei n.º 151-B/2017, de 11 de dezembro, decorreu durante 15 dias úteis, de 25 de
outubro a 15 de novembro de 2019.
Durante este período foram recebidos nove pareceres com a seguinte proveniência: DGADR – Direção geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural; EMFA – Estado-maior da Força Aérea; Câmara Municipal de Évora;
Associação de Desenvolvimento Socioeconómico de Évora Nascente; REN – Redes Elétricas Nacionais;
cidadãos: 4.
Releva-se o contributo da Câmara Municipal que adverte que o projeto da ferrovia inviabiliza a futura construção
da Variante à EN18, prevista no PDM de Évora. Esta entidade reforça a pertinência da variante, na medida em
que o troço da EN18, entre os cruzamentos a sul e a norte da ferrovia, constitui um troço periurbano com
significativa sinistralidade, devido à configuração, perfil transversal e bermas com largura inferior ao existente
no troço rural, dezenas de acessos diretos de quintas e utilização como via de distribuição e ligação à cidade
pelos moradores da área da Garraia.
Sintetizam-se a seguir os aspetos mais relevantes dos contributos recebidos.
A DGADR informa que o projeto não interfere com quaisquer áreas, estudos ou projetos do âmbito da sua
competência, pelo que nada tem a opor.
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O EMFA informa que o projeto não se encontra abrangido por qualquer servidão de unidades afetas à Força
Aérea, pelo que não há inconveniente na sua concretização.
A Câmara Municipal de Évora elenca o conjunto de preocupações que a seguir se sintetiza:
•

Considera que a solução de traçado apresentada inviabiliza a futura construção da variante à EN18
(conforme previsto no PDM de Évora e projeto da ex. JAE), a qual deverá ser executada, em simultâneo
com a ferrovia, não devendo ser realizados quaisquer trabalhos que comprometam a sua execução, em
particular a passagem superior PS122-1 e respetivos aterros e o caminho rural paralelo, a norte da
ferrovia. Esta entidade reforça a pertinência da variante: o troço da EN18 entre os cruzamentos a sul e
a norte da ferrovia, traçado do antigo ramal de Estremoz constitui um troço periurbana da EN18 com
significativa sinistralidade, devido à configuração, perfil transversal e bermas com largura inferior ao
existente no troço rural, dezenas de acessos diretos de quintas e utilização como via de distribuição e
ligação à cidade pelos moradores da área da Garraia.

•

Deverá ser garantido o acesso ao bairro da Caeira.

•

O traçado da ferrovia deverá afastar-se do bairro de Santa Luzia. O traçado proposto, refere, encontrase mais próximo do Bairro de Santa Luzia que o antigo ramal de Reguengos e sublinha que esta solução
contraria a DIA, pelo que deverá proceder-se ao desvio da ferrovia para sul do ramal de Reguengos,
afastando-a do bairro.

•

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

•

Deverá ser realizado o projeto paisagístico das áreas afetadas, com tratamento dos taludes e das linhas
de água de modo a atenuar os efeitos negativos.

•

Deverá ser garantida a tomada de vistas sobre o Centro Histórico a partir da EN254. A solução adotada
(ligeiro rebaixamento da EN254 e elevação do traçado da ferrovia que se desenvolve em ponte sobre a
EN, a partir de aterros nos terrenos que marginam a estrada) é altamente impactante na paisagem,
eliminando a tomada de vista definida no PDM de Évora no setor de aproximação à cidade contrariando
assim aquele IGT. Também considera, igualmente, impactante a vista a partir da cidade para a encosta
a nascente da cidade devido aos aterros previstos a marginar a rodovia, eliminando a leitura da suave
pendente do terreno natural.

•

Deverá ser realizado o terminal de mercadorias na zona próxima de Évora, aguardando-se o resultado
das negociações a decorrer entre o Proponente e a Câmara Municipal.

•

As soluções propostas para as novas inserções rodoviárias na EN18 junto às PS122-1 põem em risco a
segurança dos utentes pelo que deverá ser executado o cruzamento dos caminhos municipais
CM1090/Estrada das Pimentas e CM1089/Caminho do Cemitério com base no projeto da ex JAE com
geometria e todos os dispositivos necessários, de forma a garantir a segurança rodoviária e a preservar
o Cruzeiro e a Quinta da Piedade no seu enquadramento paisagístico.

A Associação de Desenvolvimento Socioeconómico de Évora Nascente reitera o seu desacordo quanto à solução
de traçado adotada, sendo que não compreende que comboios com tráfego internacional de mercadorias
passem numa estação de passageiros, centenária, quando por toda a Europa se separam linhas de mercadorias
de linhas de passageiros e salienta que a ligação ferroviária entre o porto de Sines e o centro da Europa (corredor
internacional sul) servirá para o transporte de produtos derivados do petróleo, gás liquefeito e outras matérias
voláteis e tóxicas. Depois, defende que as soluções encontradas para manter desníveis aceitáveis para o trânsito
ferroviário colocam, dentro do perímetro urbano, aterros, escavações, viadutos, passagens superiores e
inferiores e catenárias que desqualificam de modo incompreensível e irreversível todo o conjunto classificado de
Património da Humanidade, que é a cidade de Évora e a sua envolvente, desfocando todo o enquadramento
paisagístico.
Não compreende, sublinha, que a construção de uma linha totalmente nova não seja o mais retilínea possível,
descurando tudo o que são as boas práticas na construção deste tipo de infraestruturas: salvaguarda de pessoas
e bens; afastamento de pessoas e edificado (hospital de Évora e bombeiros a 560 metros, GNR a 100 metros, 4
escolas primárias entre 190 e 450 metros); risco de acidentes, dos quais poderão resultar inquinações do
aquífero, barragens, furos, poços, e terrenos agrícolas; afetação de cabeceira de linha de água, em que os
escoamentos dos caudais são feitos para a margem esquerda do rio Xarrama.
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Também considera que a utilização de herbicidas na manutenção da via-férrea, em áreas povoadas, constitui um
risco para a saúde pública, mormente porque o abastecimento de água é realizado a partir de poços e furos,
identificando como áreas urbanas particularmente afetadas: Horta das Figueiras; Xafariz d´el Rei; Av. Pedro
Alvares Cabral; Bairros de Sta. Luzia, Cotovelos, 25 de Abril, Evaristo, Monte Novo, Sto. António, Montinho de
Ferro; Coagro; Quintas do Sande e da Piedade; Garraia.
De igual modo, também o atravessamento da EN 254 (Évora-Redondo), apesar do rebaixamento da mesma em
5 metros, implica aterros até 7 metros acima do terreno existente, a que acrescerá o viaduto ferroviário e a
catenária com 7 de altura, constituindo uma “Muralha” que impede a visualização cidade de Évora, em clara
violação do Artº 13 do PDM (Tomada de Vistas sobre a Cidade). Considera que situação equivalente ocorre na
EN 18 – Convento do Espinheiro/ Quinta da Piedade, salientando que a paisagem, enquanto justificação para o
VUE (Valor Universal Excecional) encontra-se associado ao perfil da cidade vista da periferia.
Quanto às medidas de mitigação apresentadas no RECAPE considera-as, manifestamente, inadequadas.
Por último, lamenta esta entidade que em Évora o transporte de mercadorias passe dentro do tecido urbano, ao
contrário de outras cidades em que a linha ferroviária de transporte de mercadorias se desenvolve
marginalmente aos aglomerados urbanos.
Francisco Pereira expressa, também, a sua discordância pelo projeto que permite a circulação de comboios de
transporte de mercadorias no centro da cidade de Évora com todos os problemas ambientais e sociais e de
qualidade de vida das populações que daí possam advir. Considera que esta seria uma grande oportunidade para
valorizar a região, construindo um projeto ambicioso, com um corredor ferroviário servindo a cidade, mas fora
desta. Contudo, a solução apresentada, acarreta impactes vários, nomeadamente no bairro da Caeira que,
designadamente, a nível das acessibilidades (a proposta apresentada representa um afastamento da cidade em
cerca de três Km), ficará muito comprometido e reforça a necessidade da manutenção do acesso, ou que seja
construído um troço lateral à ferrovia até à estrada dos Aliados próximo da PS 119.1.
António Manuel Ribeiro Cardoso, residente ao PK 120+100 a PK 120+200, considera que o projeto não traz
qualquer benefício para a cidade de Évora e seus habitantes, mas apenas sérios prejuízos pessoais (na saúde
física e mental, na qualidade de vida e no bem-estar) e materiais e é com grande preocupação que encara o facto
de o traçado da linha se desenvolver em áreas residenciais, a escassos metros de casas de habitação e sobre o
aquífero de Évora.
Depois, julga que o projeto de execução descura consequências nefastas para os cidadãos da cidade de Évora e,
concretamente, para os residentes na proximidade da linha, de um eventual acidente com transporte de
matérias perigosas (seja um descarrilamento, seja um mero derrame) e, ainda:
•

Não foram tidos em conta ventos dominantes e a configuração da linha, com diversas zonas em curva.

•

A maioria das habitações (com exceção do Bairro de Santa Luzia) situa-se a sul em relação à linha (à
direita desta, considerando o sentido Évora/Évora Norte), e sendo, como efetivamente são, de norte os
ventos dominantes, é evidente que ocorrendo um acidente, os residentes serão direta e imediatamente
afetados.

•

A linha é em curva em frente à sua residência (PK 120+100 a PK 120+200) o que, como é inquestionável
e o determina a força centrífuga, potencia a ocorrência de acidentes. Refere ainda que os ventos
dominantes são de norte, e a sua residência situa-se a sul (lado direito) da ferrovia. Por outro lado,
quaisquer derrames que ocorram (decorrentes do funcionamento das composições e do desgaste das
infraestruturas, além dos decorrentes dos possíveis acidentes) infiltrar-se-ão no solo, atingindo o lençol
freático e contaminando as águas do aquífero de Évora, bem como as captadas no furo artesiano que
tem na sua propriedade a escassos metros da projetada linha e que constitui o único abastecimento de
água de que dispõe na sua residência.

•

O projeto de execução é omisso quanto às consequências para os residentes junto às obras,
relativamente à saúde física e mental, descanso e bem-estar, e património, decorrentes do ruído, das
vibrações, das poeiras, da circulação de máquinas, da utilização de explosivos e da circulação de
operários.

•

Não é feita qualquer referência ou restrição relativamente ao horário de execução das obras, assim
permitindo que ocorram em horas e dias nas quais os cidadãos têm direito (constitucionalmente
garantido) ao descanso.
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Pedro Pessoa, relativamente à DIA, tece os seguintes comentários:
Medida 10: deveria justificar a não transformação do restabelecimento 122.1 em passagem inferior, tal
como preconizado nesta medida. Não sendo viável esta transformação advoga que uma medida
essencial seria baixar a cota de desenvolvimento (maior escavação) do traçado, por forma a reduzir a
altura deste restabelecimento. Ainda assim, reforça que embora as passagens inferiores criem pontos
de difícil drenagem, tal não se aplica à área da PS 122.1, pois a mesma encontra-se numa cota elevada,
sendo por isso expectável a drenagem por gravidade, caso a mesma seja transformada em passagem
inferior.
Medida 15: esta medida não se encontra detalhada, sendo apenas mencionado que a PS 122.1 é
adaptada de modo a possibilitar a passagem da adutora, não sendo no tomo 8.1.4, relativo à PS 122.1,
descrita qualquer adaptação específica.
Quanto à adaptação da PS 125.1 descrita no tomo 8.1.5, considera essencial obter da Câmara Municipal
de Évora a sua concordância com a adaptação proposta por forma a confirmar a sua compatibilização
com o projeto.
O estudo de ruído, constante no Anexo 4.1, está incompleto pois não contempla os impactes do trânsito
automóvel na EN18, no caso de ser elevado pela PS 122.1.
Quanto ao protocolo assinado entre a CIMAC e a IP Património, de modo a possibilitar a criação de
soluções para os troços a desativar, transformando-os, designadamente, em ecopistas, destinadas a
cicloturismo, pedestrianismo e a outros modos suaves de mobilidade, realça que as áreas a expropriar
não permitem dar qualquer uso ao troço a desativar junto ao km 122+700, pois o final do mesmo ficará
entre propriedade privada e o traçado em projeto. Para permitir a sua utilização futura é necessário que
seja aumentada a faixa a expropriar desde esse ponto até à EN18, numa extensão de aproximadamente
200 metros conclui.
Jorge Almeida e Marcos Doral consideram o primeiro, que a ligação ferroviária em rede elétrica entre cidades,
sejam capitais de países, sejam cidades do mesmo país é louvável e que, por isso, o transporte ferroviário de
mercadorias por rede ferroviária eletrificada é altamente apreciável e o segundo que será um bem para a
comunidade de Évora, com mais uma possibilidade de transporte público.
A REN informa que na área de intervenção deste projeto não existem quaisquer interferências com as servidões
existentes da RNTGN e RNT, pelo que não existe qualquer condicionante à sua implementação.

A CA integrou na sua avaliação as preocupações apresentadas no decurso da consulta pública, as quais se
refletem nas conclusões do presente parecer.
8.1
Prévio

Consideração das exposições apresentadas na Consulta Pública relativa à fase de Estudo

Km 119+250 - Bovino sul Produção Agropecuária Lda.
A referida exposição explicitava que a solução 2 "corta" ao meio a exploração sensivelmente ao Km 119+250,
afeta o único ponto de captação de água existente na parcela, inviabilizando-a do ponto de vista técnico, prático
e económico. Advertia que o único acesso à exploração é feito pelo CM 1149, pelo que o seu restabelecimento
deveria ser assegurado.
No RECAPE não é apresentada uma análise mais detalhada dos impactes decorrentes da referida situação, nem
identificadas as consequentes medidas de minimização, sendo apenas referido que o CM 1149 será
restabelecido. Sem prejuízo do processo de expropriação importa identificar as medidas de minimização
específicas que poderão ser adotadas, nomeadamente sobre parcelas inviabilizadas, circulação dos efetivos
pecuários, bem como a solução adotada para assegurar abastecimento de água.
Refira-se ainda que não se identificam medidas específicas a adotar para a referida propriedade durante a obra,
nomeadamente que 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, à semelhança do efetuado em outras
situações.
Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora
RECAPE (AIA 2999)
47

Parecer da Comissão de Avaliação

_________________________________________________________________________________________

9. Conclusões
O Projeto de Execução foi desenvolvido no corredor correspondente à solução 2 do Estudo Prévio, conforme
determinado na DIA, tendo também dado cumprimento a diversas disposições desta decisão.
O RECAPE encontra-se bem estruturado e claro quanto à forma e conteúdo, incluindo na generalidade
fundamentação suficiente, que permite verificar o cumprimento dos termos e condições fixados na DIA.
Contudo, para um conjunto de disposições da DIA verifica-se não ter sido dado cumprimento, ou ter sido dado
cumprimento apenas parcial. Verifica-se ainda que o cumprimento de algumas disposições da DIA foi remetido
para fases posteriores. Identificou-se também a necessidade de ser apresentada informação adicional.
Na avaliação desenvolvida destacam-se situações que têm implicações no Projeto de Execução, incluindo ao nível
do traçado, restabelecimentos e projetos específicos. Neste contexto:
•

No que reporta ao cumprimento da Medida 2 da DIA verifica-se que o Projeto de Execução não adotou
uma solução de traçado que contemple um efetivo afastamento às habitações adjacentes à linha no
início do traçado, de forma a minimizar adequadamente os impactes sentidos em termos de diversos
fatores (ambiente sonoro, vibrações e sócio economia). Importa sublinhar que o cumprimento desta
medida é particularmente relevante, quer pela grande proximidade do traçado às habitações, quer
pela existência de um canal anteriormente ocupado pelo ramal de Reguengos que poderia ser
adotado.

•

Verifica-se que o projeto prevê a transladação do Cruzeiro da Piedade (n.º 7), localizado ao Km
122+675. No entanto, da avaliação desenvolvida, e conforme determinado na Medida 76 da DIA,
evidencia-se a importância da preservação no local (in situ) da referida ocorrência patrimonial, pelo
que o Projeto de Execução deve incluir soluções técnicas construtivas que o permitam.

•

Identifica-se a necessidade de valorizar o projeto da passagem inferior – Restabelecimento 121-1, por
se considerar que a solução proposta não apresenta valor arquitetónico compatível com as tomadas
de vistas de e para a cidade de Évora, de carácter monumental e classificada como património Mundial
da Unesco.

•

Na sequência da análise dos resultados da Consulta Pública, e face ao maior detalhe da informação
inerente a um Projeto de Execução, foi identificada uma situação de potencial conflito do projeto com
infraestruturas rodoviárias existentes e previstas, nomeadamente a EN 18 e uma sua variante.
O troço da EN18, localizado aproximadamente entre o km 122+700 e o km 126+000, constitui um
troço periurbano com significativa sinistralidade, devido ao perfil transversal e bermas com largura
inferior ao existente no troço rural, dezenas de acessos diretos de quintas e utilização como via de
distribuição e ligação à cidade de Évora, pelo que está prevista no Plano Diretor Municipal de Évora
uma variante a esta rodovia.
No referido troço, o projeto da ferrovia integra um caminho paralelo, a fim de assegurar o acesso das
propriedades localizadas a poente da ferrovia à EN18 (através dos restabelecimentos 122.1 e o 125.1).
De acordo com o parecer da Câmara Municipal de Évora, o projeto da ferrovia inviabiliza a futura
construção da variante à EN18. Embora o Proponente refira que os dois projetos são compatíveis, não
se identificam fundamentos para a referida compatibilidade.
Importa considerar que neste troço da ferrovia ocorre um conjunto elevado de quintas, quer de
pequena dimensão, quer de valor patrimonial, com atividades relevantes para o sector turístico e
agropecuário, pelo que assegurar a permeabilidade e a manutenção da funcionalidade do território
assume particular relevância.
Assim, identifica-se a concentração no território de um conjunto de vias de comunicação (EN18,
ferrovia com caminho paralelo e variante à EN 18, também com eventuais caminhos paralelos), que
induzem uma situação de secionamento múltiplo do território, constituindo um potencial impacte
negativo de elevada significância face às referidas características da zona (periurbana com diversas
quintas).
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Neste sentido, considera-se fundamental o desenvolvimento articulado dos projetos que assegurem
a resolução dos problemas identificados na EN18 e o projeto da ferrovia, de forma a minimizar o
secionamento do território e garantir a necessária permeabilidade entre o conjunto de propriedades
localizadas a poente e a nascente das referidas vias, bem como a manutenção das atividades presentes
no território.
Verifica-se assim, que além do traçado do Projeto de Execução não ter sido desenvolvido de forma a minimizar
a afetação das habitações adjacentes ao início do traçado, considerando um efetivo afastamento às mesmas,
nem de forma a permitir a preservação in situ do cruzeiro da Piedade, identifica-se uma situação de um potencial
impacte socioeconómico negativo significativo, associado ao secionamento múltiplo dos usos do território, caso
os projetos ferroviário e rodoviário não sejam desenvolvidos de forma articulada.
Em face do exposto, não tendo o projeto de execução dado cumprimento a uma relevante medida da DIA, e
porque não se encontra assegurado o desenvolvimento articulado do projeto da ferrovia com as eventuais
soluções a adotar para resolução dos problemas rodoviários da EN18, o Projeto de Execução apresentado não
deve merecer aprovação.
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Anexo 1
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Anexo 2
Pareceres externos

− Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil
− Câmara Municipal de Évora

Ligação ferroviária Évora/Évora Norte- Variante de Évora – Corredor Internacional Sul
Participação consulta pública RECAPE
12 . 11 . 2019

PARECER

1. Antecedentes
A consulta pública para verificação da conformidade ambiental do projeto de “Ligação Ferroviária
entre Évora e Évora Norte – Variante” decorre dos seguintes antecedentes:
•

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

•

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

•

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

•

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

Corredor 0 coincidente com o ramal de Estremoz,

o

Corredor 1 idêntico ao Corredor 0 com pequenos desvios pontuais,

o

Corredor 2 paralelo ao Rio Degebe,

o

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

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

De 3 a 31 de Outubro de 2017 decorreu a consulta pública de avaliação de impacte
ambiental de licenciamento único do Projeto de Ligação Ferroviária entre Évora Norte
e Elvas/Caia – Corredor Internacional Sul.
A participação do município destaca a necessidade de revisão do projeto de forma a
não comprometer a inserção do corredor 3 paralelo ao IP2, da ferrovia Évora/Évora
Norte, o que não se veio a verificar.

•

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

Corredor 1 coincidente com o ramal de Estremoz,

o

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

o

Corredor 3 paralelo ao Rio Degebe, correspondente ao Corredor 2 da solução de
Junho de 2017.
, e da omissão do corredor paralelo ao IP2, que o município entendia como o mais
favorável.

•

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

O Corredor 1 era inaceitável e excluído,

o

O Corredor 2 atravessava espaços residenciais,

o

O Corredor 3 tinha custos ambientais importantes,

o

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

Sugeria-se ainda uma variante à cidade de Évora para mercadorias perigosas e a
criação de uma estação/cais ou zona logística.
•

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

•

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

Grande proximidade do traçado ferroviário ao Bº de Sta Luzia,
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o

Aceitação da alternativa de acesso ao Bº da Caeira através do restabelecimento à Qta
do Evaristo,

o

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

o

Necessidade da execução da Variante à EN18,

o

Reconhecimento dos graves problemas viários e graves problemas paisagísticos na
nova inserção do CM1090/ Estrada das Pimentas na EN18.
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2. Consulta Pública da Avaliação de Impacte Ambiental da Ligação
Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante
O município pronuncia-se através do presente relatório sobre a solução da Ligação Ferroviária
entre Évora e Évora Norte – Variante, verificando-se que se trata duma fase mais desenvolvida da
solução apresentada na reunião técnica havida em Maio de 2019, não tido sido introduzidas
alterações às questões então despoletadas pelo município e que se reiteraram no presente
relatório.

2.1 Proximidade ao Bairro de Sta Luzia
O traçado da ferrovia proposto encontra-se mais próximo do Bº de Santa Luzia que o antigo Ramal
de Reguengos.

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

Esta solução contraria quer a DIA quer o parecer da Câmara Municipal, pelo que deverá procederse ao desvio da ferrovia para sul do ramal de Reguengos, afastando-a do bairro.

2.2 ACESSO À QUINTA DO EVARISTO E AO BAIRRO DA CAEIRA
Nesta zona a ferrovia irá acompanhar o terreno natural devendo ser executadas soluções de
mitigação de ruídos e sons de proteção enquadradas na paisagem, das áreas residenciais
envolventes.
Os acessos à Quinta do Evaristo e ao Bairro da Caeira a partir do Bº de Sta Luzia são atualmente
feitos através de dois caminhos pavimentados
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Prevê-se a execução de restabelecimento apenas do caminho de acesso à Quinta do Evaristo
através de passagem superior, Rest119-1.

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

Verifica-se a interrupção do acesso ao Bº da Caeira e a inexistência das alternativas que foram
apresentadas na reunião técnica com os serviços municipais a 28 de Maio de 2019.

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

Apesar desta omissão do projeto, adianta-se que se considera viável a alternativa apresentada em
reunião pelo IP, de que o acesso Bº da Caeira se passe a fazer da seguinte forma:
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- pelo restabelecimento/passagem superior até à Quinta do Evaristo,
- seguindo por caminho em frente para Nascente (a verde na fotografia abaixo) atualmente
em terra batida,
- infletindo para a direita para Sul, através de outro caminho em terra batida já ladeado por
muros de residências até chegar ao Bº da Caeira,
,por tal alteração estar prevista na Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal, de
conversão do caminho em terra batida em Caminho Municipal, cabendo ao IP todas as diligências
e trabalhos inerentes.

Fig. 4 Acesso alternativo ao Bº da Caeira

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

2.3 ACESSO BAIRRO STO ANTÓNIO/MONTINHO DE FERRO
A ferrovia andará enterrada cerca de 8 metros nesta zona, pelo que as passagens superiores de
restabelecimento do CM1149 e da ligação entre o Bairro de Sto António e o Montinho de Ferro,
acompanharão o terreno natural.

Fig. 5 Restabelecimentos do CM1149 e da ligação entre o Bº de Sto António e o Montinho de Ferro
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Trata-se de solução que irá afetar violentamente a encosta, com impacto negativo na zona
escavada, devendo ser acautelado adequado enquadramento na paisagem e executadas soluções
de mitigação de vibrações, ruídos e sons de proteção enquadradas na paisagem, das áreas
residenciais envolventes.

2.4 EN 254
Está previsto um ligeiro rebaixamento da EN254 e o
traçado elevado da ferrovia que se desenvolve em
ponte sobre a EN, a partir de aterros nos terrenos que
marginam a estrada.

Fig. 6 Ferrovia sobre EN254

Trata-se de solução altamente impactante na paisagem, eliminando a tomada de vista definida no
Plano Diretor Municipal de Évora no sector de aproximação à Cidade (alínea b) ponto 2 artº13º do
regulamento), contrariando, por isso aquele instrumento territorial.

Fig. 7 Aproximação à cidade a partir da EN254 / ANTES e DEPOIS
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É igualmente impactante a vista a partir da cidade para a encosta a nascente da cidade devido aos
aterros previstos a marginar a EN, eliminando a leitura da suave pendente do terreno natural.

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

Reitera-se a afirmação de incumprimento do PDME.

2.5 Variante à EN18 e inserções de caminhos
O troço da EN18 entre os cruzamentos a sul e a norte com a ferrovia, traçado do antigo ramal de
Estremoz, constitui um troço periurbano da EN18 com significativa sinistralidade, devido à
configuração, perfil transversal e bermas com largura inferior ao existente no troço rural, dezenas
de acessos diretos de quintas e utilização como via de distribuição e ligação à cidade pelos
moradores da zona residencial da Garraia.

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

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

de 12m nas faixas de rodagem e bermas

7m nas faixas de rodagem e bermas
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Fig. 11 Acessos diretos de quintas no troço periurbano da EN18

A resolução deste problema foi definida pela Ex Junta Autónoma das Estradas em 1989 através da
construção de Variante à EN18 do troço em questão, conforme previsto no Plano Diretor
Municipal.
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VARIANTE DA EN18

Fig. 12 Extrato da Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Évora e representação a tracejado da Variante
à EN18

No âmbito do Corredor Internacional Sul, o município de Évora manifestou a necessidade da
simultaneidade de execução da Variante da EN18 com a ferrovia Évora/Évora Norte, desde a
consulta pública de Março a Maio de 2018.
Esta posição foi reiterada no despacho 26 de Junho de 2019 com parecer técnico resultante da
reunião de trabalho realizada entre os técnicos da CME, o IP e Via Ponte.
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Fig. 13 Fotografia
Fotografia
aérea do troço
periurbano da EN18;
localização dos acessos
diretos de quintas, 1 a
19; CM1090/Estrada
das Pimentas.
A vermelho, Variante à
EN18 prevista no
PDME e novo
cruzamento do
CM1090 e do CM1089
com a EN18

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

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

•

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

•

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

•

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

Fig. 14 Fotografia aérea do
troço periurbano da EN18;
acessos diretos de quintas, 1
a 19; CM1090/Estrada das
Pimentas.
A azul proposta do IP,
Caminho
passagens

Paralelo

Rural,

superiores

na

EN18, PS122PS122-1 e PS125PS125-1 e
novas inserções do CM1090
e do Caminho Paralelo
Paralelo
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Fig. 15 Extrato da Folha 3.5 solução da Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante com passagem superior
da EN18 sobre a ferrovia, PS122PS122-1, e novos entroncamentos do CM1090, Estrada das Pimentas e do Caminho Paralelo
Rural

Verifica-se, que não só foram ignorados os alertas quanto à perigosidade da solução viária
apresentada para a nova inserção do CM1090/Estrada das Pimentas na EN18, em zona elevada
por

aterro

devido

passagem

à

superior,

PS122-1, com visibilidade
agravada em relação à
situação

atual

e

pela

inexistência de vias de
viragem,

vias

de

desaceleração,
separadores

centrais,

ilhéus, placas triangulares
e separadores,

Fig. 16 Inserção do
CM1090/Estrada das Pimentas
na EN18 / ANTES e DEPOIS
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como ainda se agudiza a situação através duma nova inserção do Caminho Paralelo Rural à
ferrovia de acesso às propriedades localizadas a norte da ferrovia, com os mesmos problemas atrás
descritos e a agravante de se localizar do lado interior de curva.

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

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

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

•

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

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

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

•

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

•

A solução viária proposta pelo IP pôr em risco a segurança dos utentes da EN18, do CM
1090/Estrada das Pimentas e do novo caminho paralelo rural, devido às soluções da
inserção dos novos entroncamentos,
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•

A obra de arte da passagem superior da EN18 PS122-1 e as alterações de topografia,
sobretudo os aterros, afetarem negativamente o enquadramento da Quinta da Piedade e
obrigam à deslocação do Cruzeiro (respetivamente ocorrências nº8 e 7 com valor
patrimonial, referido nas condicionantes da DIA).

Por este motivo reitera-se a necessidade da execução da Variante da EN18 conforme projeto
definido pela Ex Junta Autónoma de Estradas em Fevereiro de 1989, com Declaração de Utilidade
Pública DR 11/10/1988, nº235 IISérie (anexo digitalização do projeto; Anexo Variante EN18 JAE
1989).
Deste modo a nova inserção do CM1090/Estrada das Pimentas, em cruzamento com o
CM1089/Caminho do Cemitério será realizada de forma a garantir a segurança rodoviária, com
geometria definida por ilhéus e separadores centrais, que garantam uma condução segura e eficaz
através do entendimento e orientação clara e intuitiva dos condutores sobre a posição de paragem
e as trajetórias a adotar, desincentivando a prática de elevadas velocidades na EN18.

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

A solução para a passagem superior pedonal de ligação entre as quintas a norte e sul da ferrovia e
acesso à paragens de transporte público prevista pelo IP, deverá coadunar-se com a Variante à
EN18.
Considera-se que com a execução da Variante à EN18 em simultâneo com a ligação ferroviária
Évora e Évora Norte – Variante de Évora:
•

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

•

Proporcionando aos utentes da EN18 a segurança e conforto da Variante à EN18 em
termos de configuração, perfil transversal e bermas com largura adequada, sem acessos
diretos de quintas e sem utilização como via de distribuição,
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•

É ainda garantida a segurança rodoviária das novas inserções à EN18; do CM1090 e do
acesso às quintas a norte da ferrovia,

•

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

•

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

1.1 Impacto sobre a paisagem
Prevêem-se alterações severas na topografia suave da encosta a nascente da cidade, resultado dos
aterros e escavações a realizar para implantação da ferrovia.
Deverá ser realizado projeto paisagístico das zonas afetadas, com tratamento de taludes, aterros,
escavações e linhas de águas, de forma a atenuar os efeitos negativos.
O estudo deverá integrar soluções de mitigação dos efeitos negativos da ferrovia para as áreas
residenciais envolventes ao nível do ruído, vibrações e outros.

1.2 Infraestruturas afetadas
Os documentos colocados à disposição para consulta pública apenas identificam os serviços
afetados.
No que se refere às soluções técnicas a adotar apenas referem que os projetos de reposição das
infraestruturas afetadas estão ao ser efetuados e que serão apresentados no Tomo 14.2.1 do
presente volume o qual não está disponível, pelo que se mantêm as recomendações anteriormente
transmitidas ao IP:
•

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

•

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

•

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

•

Adicionalmente, tendo em conta a previsão do abastecimento de água à zona da Garraia,
deve também ser prevista galeria técnica nesse atravessamento de forma a possibilitar a
futura instalação de infraestruturas de abastecimento de água.
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•

Os acessos e galerias técnicas deverão integrar servidão administrativa de acesso ao
Município e de impedimento de qualquer ocupação do solo.

1.3 Terminal de mercadorias e variante para transporte de mercadorias
perigosas
As negociações relativamente ao terminal de mercadorias na zona próxima de Évora estão a
decorrer entre a IP e a Câmara Municipal.
Em resposta às condicionantes da DIA relativamente ao transporte de matérias perigosas, as IP
remetem para as “instruções técnicas direcionadas para o transporte de mercadorias perigosas e

para gestão de situações acidentes e definição de normas e procedimentos de atuação
coordenada dos meios de socorro adequados”, não se prevendo a execução de variante da
ferrovia a sul da cidade de Évora para o transporte deste tipo de mercadorias conforme indicado
pelo município no âmbito da anterior consulta pública.
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2 Conclusões
I.

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

II.

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

III.

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

IV.

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

V.

Deverá ser garantido o acesso ao Bº da Caeira,

VI.

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

VII.

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

VIII.

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

IX.

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

X.

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

XI.

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

XII.

Deverá ser realizado terminal de mercadorias na zona próxima de Évora, aguardando-se
resultado das negociações a decorrer entre o IP e a Câmara Municipal.
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