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1. Ponto prévio
Por iniciativa da Junta de Freguesia de Montalvão, a que prontamente aderiu a Junta de
Freguesia de Perais, realizou-se a convite da primeira no dia 11 de novembro de 2018, na Casa
do Povo de Montalvão, uma reunião1 envolvendo 23 autarcas ibéricos, representantes das
respetivas Freguesias e dos Municípios vizinhos do Nordeste Alentejano e da Beira Baixa, bem
como dos Ayuntamientos da vizinha Espanha e da própria Diputación de Cáceres.
Tendo como principal ponto da agenda o debate sobre a questão do despovoamento e da
desertificação que tanto afetava e, infelizmente, ainda afeta toda esta faixa interior do país,
bem como da Extremadura espanhola, o tema das acessibilidades foi consensualmente
considerado como fulcral e o mais determinante para o combate àqueles flagelos e, por
consequência, para o desenvolvimento daquelas regiões, através de uma efetiva e consistente
cooperação interterritorial e transfronteiriça.
E no âmbito das acessibilidades, a ligação viária entre o Nordeste alentejano e a Beira Baixa,
através de Montalvão e Perais, é a que mais potencia e melhor se encaixa numa estratégia de
cooperação transfronteiriça, tão fundamental para estas regiões ultraperiféricas, sobretudo
se conjugada com a anunciada ponte internacional ligando Montalvão a Cedilho. Esta, aliás,
foi objeto há anos de um projeto realizado e suportado exclusivamente pelas autoridades
espanholas, chegando mesmo a receber financiamento comunitário, todavia não aproveitado
por razões de política interna espanhola, tendo de ser devolvido a Bruxelas, pelo que é do
conhecimento público.
Assim, dando seguimento a uma das conclusões daquela referida reunião, as duas Juntas de
Freguesia, por dever institucional e de consciência pessoal e cívica perante as populações que
representam, decidiram realizar um estudo, ainda que prévio, para cabalmente poderem
fundamentar o que consideram mais determinante para o desenvolvimento dos seus
territórios, e para melhor e mais rapidamente poderem ser retirados da precária situação em
que se encontram, ainda a tempo de travar o processo erosivo de despovoamento e de
desertificação que os atinge há vários anos.
Através de indicação informal por um quadro superior do LNEC-Laboratório Nacional de
Engenharia Civil, foi-lhes sugerido o contato com a empresa TPF – Consultores de Engenharia

e Arquitetura, S.A., uma conceituada empresa multidisciplinar e experiente em estudos desta
natureza, com mais de 40 anos de experiência.
Nota 1 : Os documentos relativos à reunião e respetivas conclusões estão vertidos no item
“Demografia” no portal da JFMontalvão, www.jfmontalvao.pt, onde poderão ser consultados.

2. Sinopse das conclusões retiradas do Estudo Viabilidade pelas JFM e JFP
1. Correspondendo amplamente às expetativas das duas Juntas de Freguesia, o Estudo
realizado pela TPF responde convictamente ao que se tornava necessário demonstrar:
i) a viabilidade da ligação viária entre estas regiões periféricas do Nordeste Alentejano e
da Beira Baixa, passando por Montalvão e Perais/Monte Fidalgo, permitindo a mais ampla,
mais próxima e mais rápida ligação entre as localidades-referência dos eixos Portalegre Castelo Branco ou Nisa - Castelo Branco, englobando ainda Castelo de Vide e Marvão e
vice-versa, com mútuas vantagens e impactos positivos para todos os locais referidos, e
para além deles;
ii) o custo totalmente comportável e irrisório até (na hipótese mais cara menos de 6
milhões de euros ), não só em termos absolutos, como, tendo em conta o tremendo
impacto positivo e de efeitos mais imediatos em termos de estratégia nacional para o
desenvolvimento do interior transfronteiriço e de progresso socioeconómico para as vastas
regiões abrangidas, considerando para tal a alavancagem resultante do inspirador
Programa de Recuperação e Resiliência, anunciado pelo Governo.
No cômputo geral, qualquer das soluções estudadas se encaixa totalmente nas políticas
governamentais, por um lado, para retirar o interior do país da sua condição de extrema
precariedade e, por outro, para uma efetiva e mutuamente conveniente cooperação
transfronteiriça nestas regiões, como pretendem levar a cabo os dois governos ibéricos.
Naquelas perspetivas, a relação benefícios vs custo) (ao invés do que é mais comum: custos
vs benefício) torna “risível” o valor global correspondente a qualquer das soluções
estudadas. Não podemos ignorar que estamos a falar de um investimento que atravessará
e beneficiará muitas gerações futuras.
iii) a estratégica de complementaridade com a anunciada ponte internacional entre
Montalvão e Cedilho, ligando o Nordeste Alentejano à Extremadura espanhola,
impulsionará o triângulo de cooperação transfronteiriça entre (atualmente) três
depauperadas mas com grande potencial de desenvolvimento e progresso destas zonas
transfronteiriças das províncias do Nordeste Alentejano, da Beira Baixa e da Extremadura
espanhola.
2. Das três possíveis ligações estudadas pela TPF (cf o Sumário Executivo infra: solução A;
solução B e solução C), ponderadas que foram todas as vantagens e as condicionantes
associadas a cada uma delas, a escolha por ambas as Freguesias recai na solução B – ligação
de Montalvão a Monte Fidalgo, localidade da Freguesia de Perais, pelas seguintes razões,
comparativamente com as restantes alternativas:

2.1. Solução B (a mais conveniente) (representada a azul):
a) é a que correspondente ao percurso mais curto e, por conseguinte, de mais rápido acesso
entre os destinos principais acima mencionados, tendo em conta que é neles que existem a
generalidade de recursos de maior importância e impactos económicos e sociais: maior oferta
de emprego; maior número de equipamentos e infraestruturas de apoio assistencial; maior
oferta cultural, comercial e industrial, maior número de estabelecimento de ensino, incluindo
de nível superior, permitindo ampliar a oferta de cursos e permutar e cooperar
multidisciplinarmente, etc.;
b) é a que permite o mais seguro e rápido acesso ao eixo principal de circulação para as regiões
a norte de Castelo Branco, através da A23, ou a montante de Portalegre, tal como Elvas, Évora
ou Badajoz, entre outros destinos relevantes;
c) é a que permite mais rápido acesso e melhor articulação com a linha ferroviária da Beira
Baixa, tendo em vista, quer o transporte de mercadorias, quer de passageiros, incluindo o
comboio “intercidades”, através das estações e terminal rodoferroviário de Benquerenças e
de Castelo Branco ou a linhas ferroviárias para sul com destino a Espanha, através da linha do
Caia;
d) finalmente, mas não a menos importante ou despicienda, por ser a solução que de acordo
com o sondado já pela JFPerais, menos entreves ou nenhuns mesmo causará, quanto ao
sempre problemático problema de áreas eventualmente a expropriar.
2.1. Solução A (representada a vermelho):
a) embora, tal como a solução B - a preferencial - desemboque em Monte Fidalgo,
apresentando igualmente algumas das vantagens para ela descritas, implica, porém, um mais
extenso e mais sinuoso traçado do lado da Beira Baixa e, por conseguinte, eventualmente,
maior e mais moroso processo de expropriações.
2.1. Solução C (representada a verde):
a) esta solução tem a aparente, e só a aparente, vantagem de ser a mais barata, o que é
contraditado pela mais desfavorável relação custo-benefício, pelo seguinte:
- é a que se afasta mais do destino estratégico de Castelo Branco e para norte desta, ou na
relação inversa para Portalegre e outros destinos mais a sul;
- é a que exige maior número e mais complexas expropriações de terrenos para estabelecer
os acessos à ponte pelo lado do Alentejo, contrariamente, aliás, a qualquer das outras duas,
uma vez que para estas é praticamente desnecessário, por já existente;
- e é a que, obrigando a um acesso viário mais extenso do lado do Alentejo e ficando este
totalmente exposto a norte (voltado para a cordilheira da Estrela), maiores riscos e

perigosidade acarreta, devido a maiores acumulações de gelo na via e mais lenta dissipação
de neblinas, sobretudo nos rigorosos períodos de inverno típicos destas zonas.
Em 12 de novembro de 2020
Os Presidentes das Juntas de Freguesia
José da Silva Possidónio

Joaquim Pereira Vaz

3. Sumário Executivo baseado no Estudo de Viabilidade da TPF
O texto acima é da exclusiva autoria e, por conseguinte, responsabilidade das Freguesias
adjudicantes do estudo.
Os capítulos seguintes são um resquício retirado do Estudo de Viabilidade realizado pela TPF,
cuja versão integral é a que se anexa.

Transcrição parcial do Estudo de Viabilidade:
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INTRODUÇÃO

Por iniciativa conjunta das Juntas de Freguesia de Perais e de Montalvão realiza-se o “Estudo de
Viabilidade de uma nova travessia sobre o Rio Tejo, de ligação entre a Beira Baixa e o Nordeste
Alentejano, ligando a Freguesia de Montalvão (Concelho de Nisa) à Freguesia de Perais (Concelho de
Vila Velha de Ródão), imediatamente a jusante da Barragem de Cedilho, muito próximo, portanto, do
território da província de Cáceres, na Extremadura espanhola.
Montalvão é uma freguesia do concelho de Nisa, no Distrito de Portalegre, Região do Alto Altejo. Tratase da freguesia mais a Norte do concelho de Nisa, confrontando com o Rio Tejo que a separa da Beira
Baixa e com o seu afluente Sever, fazendo divisória com o território sob jurisdição do Ayuntamiento
de Cedilho, uma pequena povoação daquela província.
Perais é uma freguesia do concelho de Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco, na região da
Beira Baixa. É a freguesia situada mais a Sul no concelho e no distrito, separada do Alto Altejo e
também daquela província pelo Rio Tejo.
A triangulação entre as localidades de Montalvão / Perais / Cedilho, potencia uma cooperação
interterritorial e transfronteiriça mutuamente vantajosa. Uma ligação direta entre estas localidades
assegurará a melhoria de acessibilidades a outras regiões do País e de Espanha através da
Extremadura. Constitui, desse modo, uma ligação estruturante, e contribui de forma significativa para
atenuar a situação de periferia e interioridade desta dupla faixa territorial, contribuindo decisivamente
para o combate à desertificação e despovoamento que a carateriza.
Ambas as povoações portuguesas (tal com a espanhola, aliás) sofrem de uma condição de periferia
muito acentuada, com as dificuldades inerentes a essa condição a manifestarem-se nos mais diversos
temas, desde as oportunidades de trabalho ao acesso a bens e serviços, com particular destaque para
a prestação de cuidados médicos e assistenciais, tão fundamentais na dramática época que vivemos.

Uma ligação como a que agora se propõe contribui para tornar mais acessível e mais rápida a
assistência médica e hospitalar onde elas de facto não existem ou são precárias, tornando o território
nacional mais coeso e uniforme e permitindo oferecer as oportunidades existentes em locais mais
desenvolvidos, como é o caso, por exemplo, de Castelo Branco, Fundão ou Covilhã, a uma população
mais numerosa e carenciada, nomeadamente a desta região alentejana.
Não é excessivo evidenciar que a criação desta ligação entre as duas margens do Rio Tejo vai
necessariamente proporcionar à população local e regional o usufruto das respetivas valias individuais,
seja em termos de estabelecimentos de ensino de diferentes níveis de escolaridade, saúde, de
comércio, e, como enfatizamos, de acesso ao emprego, ou até de prestação de socorro.
Sendo a principal razão do despovoamento a precariedade ou inexistência de oferta de emprego - para
além, do escassamente proporcionado pela autarquia local e lares da misericórdia – impeditiva da
fixação de casais em idade ativa de procriação e, consequentemente, gerador da desertificação
territorial, lato senso, melhor se compreenderá que a acessibilidade viária objeto deste Estudo, será a
solução mais estruturante e de efeito mais rápido para combater a interioridade, aproximando as
regiões carenciadas a outras com maiores níveis de desenvolvimento. Acrescendo o facto, de o acesso
a um mercado de emprego mais próximo e de mais rápido acesso, permite que as populações se
mantenham nas suas habituais residências, sem os obrigar ao desenraizamento social, cultural e
familiar, resultante da procura de subsistência em outras geografias.
Em termos regionais esta ligação entre o Alto Alentejo e a Beira Baixa pode constituir uma importante
redundância, alternativa estratégica até, às travessias sobre o Rio Tejo em Vila Velha de Ródão, Fratel
ou Belver. Principalmente estas últimas, tal como o acesso pela antiga ponte de Vila Velha de Ródão,
por maior afastamento da zona crítica onde é forçoso atuar, não podem ser consideradas como
solução útil ou válida para mitigar sequer os problemas existentes, pelas razões já expostas.
Também o acesso à vizinha Extremadura espanhola e sobretudo desta aos centros mais desenvolvidos
da Beira Baixa, exemplificados antes, viria a ser facilitado e ainda mais, potenciado, em articulação
com o anúncio feito pelo Primeiro Ministro português, Dr. António Costa, relativamente à construção
de uma ponte internacional sobre o Rio Sever, estabelecendo a ligação entre Montalvão e Cedilho, no
âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que define como principal objetivo o aumento do
potencial económico das regiões transfronteiriças e intermunicipais.
Trata-se de uma acessibilidade há muito reclamada pelas populações respetivas e, na verdade, há
muitos anos perspetivada, tendo sido, inclusive, objeto de financiamento comunitário, que o Governo
espanhol na altura decidiu não aplicar, perdendo-se assim a avultada verba concedida.
2

DIAGNÓSTICO

As povoações de Montalvão e Perais estão geograficamente afastadas cerca de 9 km, praticamente à
vista uma da outra. No entanto, a barreira constituída pelo Rio Tejo, transforma essa distância em
quase 50 km de viagem, caso o acesso viário se faça pela ponte mais próxima de Vila Velha de Ródão,
obrigando a passar pelas respetivas sedes de concelho, Nisa e Vila Velha de Ródão.
Aquele trajeto torna-se bastante moroso, devido à sinuosidade, maior densidade e características do
tráfego que o circula, nomeadamente por veículos pesados de carga, os quais introduzem maior
perigosidade para a circulação de veículos ligeiros, de transporte de doentes ou de emergência médica
e de outra natureza.

Alternativamente, o eventual acesso à A23 para alcançar o destino primordial (Castelo Branco e outros
mais a norte) para os objetivos em vista, também enfrenta vários inconvenientes. O primeiro dos quais
é o maior afastamento daqueles destinos, agravando o diferencial de distâncias atualmente existentes
e o correspondente tempo de percurso, mas, igualmente, a sinuosidade e a acentuada orografia das
vias de acesso à Barragem do Fratel, agravando os contratempos antes enunciados.
Na hipótese de vir a ser construída uma nova travessia conforme com as soluções estudadas, concluiuse que em cada um dos lados do rio os acessos rodoviários existentes permitem articular-se
convenientemente com os reduzidos troços a criar, possuindo características que podem ser
consideradas razoáveis para os níveis de tráfego instalados, permitindo algum acréscimo de tráfego
originado por uma circulação de passagem.
Nesta região o Rio Tejo apresenta um leito bem encaixado entre margens relativamente mais altas,
com observação de formações rochosas entre os granitos e os xistos.
Em termos de acesso à proximidade ao Rio Tejo, o lado Sul conta com a estrada M1139, de Montalvão
até à Barragem de Cedillo. O acesso faz-se em Montalvão, com a ligação a Nisa pela EN359.
No lado Norte temos, mais a Oeste, a estrada M553, que atravessa a freguesia de Perais e, mais a
Leste, a estrada M355, de ligação da povoação de Monte Fidalgo à estrada M553. Pela M553 podemos
seguir para Leste, em direção a Vila Velha de Ródão pela EN18, ou para Norte, em direção a
Benquerenças e a Castelo Branco, pela EN3.
Também na perspetiva de uma cooperação interterritorial e transfronteiriça mais efetiva e
consistente, entre estas regiões mais localizadas do Alto Altejo, da Beira- Baixa e da Extremadura
espanhola, através, respetivamente de Montalvão, Perais e Cedilho, não há dúvida de que quanto mais
próxima das mesmas for criada uma nova travessia sobre o Tejo, tanto melhor e mais otimizada se
atingirá a relação custo-benefício. E se tal solução for conjugada com a anunciada travessia sobre o
Sever, ligando Montalvão a Cedilho, complementando-se mutuamente, então conseguir-se-ia a
solução ideal, servindo simultaneamente as três regiões do interior mais interior de ambos os países,
muito estigmatizadas por essa condição ultraperiférica.
3

OBJETIVO

O objetivo do presente estudo prende-se com a viabilização e uma nova travessia sobre o Rio Tejo, de
ligação entre a Beira Baixa e Alto Altejo, unindo as freguesias de Perais e Montalvão.
O nível de desenvolvimento dos estudos observado é o correspondente a um Estudo Viabilidade, em
que os dados de base disponíveis são de natureza mais genérica.
Analisando o tipo de características geométricas existentes sobre as vias envolventes à ligação em
estudo, deduziu-se que não seria útil a observar velocidades base muito elevadas, sendo preferível
conseguir até um certo grau de homogeneidade com os traçados da rede envolvente.
Deste modo considerou-se ser adequado observar características geométricas idênticas, ou
ligeiramente superiores, às das vias anteriores e subsequentes às da ligação em estudo, que estarão
próximas de uma gama entre os 50 e os 70 km/h.
Inicialmente ensaiado um leque mais extenso de soluções de ligação entre as duas margens, serão
retidas as soluções que se mostrem mais equilibradas, para serem alvo de uma análise mais demorada.

3.1.1

Ocupação de Solos

Referem-se em primeiro lugar os dados relativos à ocupação do terreno, nomeadamente de caráter
legal, que no caso concreto em estudo se referem às divisões administrativas e a condicionamentos
de carater ambiental.
Para facilitar esta análise foi obtida uma Carta de Ocupação de Solos com cobertura sobre a área em
estudo, fundada na informação COS de Nisa e de Vila Velha de Ródão.

Figura 1 - Pormenor da Carta de Ocupação de Solos (COS de Nisa e de Vila Velha de Ródão)

Nesta fase não foi apurada a existência de servidões administrativas, relativas a quaisquer obras civis
ou militares, que se prevejam negativamente condicionantes sobre o prosseguimento dos estudos na
área em análise.
Não foram também edificadas redes de infraestruturas ou de qualquer outra natureza que possam
dificultar à elaboração do projeto.
Numa fase mais avançada do projeto irá proceder-se a uma consulta formal junto das diversas
entidades concessionárias nacionais, de forma a elaborar um cadastro exaustivo das infraestruturas
presentes e suscetíveis de constituir uma condicionante ao projeto.
4

LIGAÇÕES VIÁRIAS

Apresentam-se 3 soluções viárias para a travessia do Rio Tejo entre Montalvão e Perais.

Figura 2 - Implantação das diferentes soluções de traçado

4.1

SOLUÇÃO A (COR VERMELHA)

A Solução A (cor vermelha) tem o seu início na estrada M1139, junto ao acesso à Barragem de Cedillo,
aproximadamente à cota 132. Insere de imediato um lacete à esquerda, permitindo continuar a descer
a meia encosta, mas no sentido da foz. Segue-se uma curva à direita, para permitir o cruzamento do
Rio Tejo de forma ortogonal sensivelmente à cota 115, e uma nova curva à esquerda para iniciar a
subida a meia encosta, no sentido da foz, de Leste para Oeste. Continua a subida contornando o monte
até se posicionar voltado a Leste, infletindo depois a Nordeste. A atitude no ataque à encosta permite
manter a pendente longitudinal de 6% até atingir um plateau sensivelmente à cota 250.

4.2

SOLUÇÃO B (COR AZUL)

A Solução B (cor azul) tem início na estrada M1139, cerca da cota 170. Inflete à esquerda, cruzando a
linha de água paralela à estrada, e depois à direita, orientando-se em direção ao Rio Tejo, que vem a
cruzar na perpendicular, a uma cota aproximada de 154 m. O traçado encaixa-se na linha de água a
Sudoeste do marco geodésico da Atalaia, que vem a cruzar virando à esquerda. Continua a subir a meia
encosta mantendo a pendente de 6% até alcançar o plateau próximo da cota 250.

4.3

SOLUÇÃO C (COR VERDE)

A Solução C (cor verde) tem início próximo da cota 215, acompanhando a descida com a estrada
existente. Mantém a orientação quando a M1139 roda ligeiramente à direita, e inicia uma descida
mais vincada, a cerca de 8%, de forma paralela à estrada, mas a uma cota inferior. Inflete depois à
esquerda, de forma franca, contornando uma elevação existente antes de cruzar uma linha de água
mais acentuada. Prossegue em direção a Poente, agora em descida de pendente mais suave, sempre

de forma paralela ao Rio Tejo, até sensivelmente à cota 110, logo após cruzar a Ribeira de S. Simão.
Cerca de 1 km mais à frente o traçado inflete à esquerda para logo virar à direita de forma franca para
cruzar o Rio Tejo aproximadamente à cota 115. Já sobre a margem direita do Rio Tejo o traçado
encaixa-se numa linha de água profunda, denominada Ribeirão, subindo depois à esquerda, a meia
encosta, com pendente de 8% até próximo da cota 200, nas imediações da povoação de Perais.
4.4
4.4.1

VARIANTES ANALISADAS
Ponte sobre o Rio Tejo. Solução A

Na solução A de traçado a ponte desenvolve-se entre os pontos quilométricos 0+844.0 e 1+110.0
resultando numa extensão total de 266.0m. A ponte é constituída por 4 vãos de
39.0 m + 60.0 m + 90.0 m + 69.0 m. A largura das secções do tabuleiro é constante com 10.80 m, de
acordo com o definido anteriormente, e a altura varia entre 6.00 m e 2.60 m. A altura dos pilares varia
entre 20.0 m e 25.0 m.
Seguidamente apresentam-se imagens ilustrativas da solução descrita e da sua integração paisagística.

Figura 11 – Modelação de vãos. Solução A

Figura 12 –Vista Geral. Solução A.

4.4.2

Ponte sobre o Rio Tejo. Solução B

Na solução B de traçado a ponte desenvolve-se entre os pontos quilométricos 0+300.0 e 0+740.0
resultando numa extensão total de 440.0m. A ponte é constituída por 5 vãos de
51.0 m + 82.5 m + 97.5 m + 115.0 m + 86.0 m. A largura das secções do tabuleiro é constante com
10.80 m, de acordo com o definido anteriormente, e a altura varia entre 7.65 m e 3.20 m. A altura dos
pilares varia entre 23.0 m e 61.0 m.
Seguidamente apresentam-se imagens ilustrativas da solução descrita e da sua integração paisagística.

Figura 13 – Modelação de vãos. Solução B

Figura 14 –Vista Geral. Solução B

4.4.3

Ponte sobre o Rio Tejo. Solução C

Na solução C de traçado a ponte desenvolve-se entre os pontos quilométricos 3+193.0 e 3+470.0
resultando numa extensão total de 277.0 m. A ponte é constituída por 3 vãos de
86.0 m + 108.0 m + 75.0 m. A largura das secções do tabuleiro é constante com 10.80 m, de acordo
com o definido anteriormente, e a altura varia entre 7.20 m e 3.10 m. A altura dos pilares varia entre
30.0 m e 34.0 m.
Seguidamente apresentam-se imagens ilustrativas da solução descrita e da sua integração paisagística.

Figura 15 – Modelação de vãos. Solução C

Figura 16 –Vista Geral. Solução C

4.5

ESTIMATIVA DE CUSTOS DA PONTE

Para efeitos de comparação das alternativas de traçado foi estimado o valor aproximado de construção
das pontes. Não obstante a fase dos estudos, considera-se ajustado um custo base unitário de
1000 €/m2 de área do tabuleiro. Este custo base unitário reflete obras desta tipologia estrutural sem
condicionamentos especiais. Apresenta-se no ponto seguinte o resumo dos custos obtidos para cada
solução.
5

CONCLUSÕES

A implantação de uma nova travessia sobre o Rio Tejo entre Montalvão e Perais poderá ser avaliada
numa ótica suprarregional. Não podemos, no entanto, perder a perspetiva de que se trata de uma
ligação apoiada num conjunto de vias existentes, em qualquer das margens.
Quadro 1 – Custos Globais
Solução

A
B
C

Via

Acesso

Ponte

Total

1 615 440 €
882 000 €
1 467 480 €

348 750 €
299 250 €
0€

2 872 800 €
4 752 000 €
2 991 600 €

4 836 990 €
5 933 250 €
4 459 080 €

Se uma obra mais extensa foi definida na solução que apresenta as melhores características
geométricas, como é o caso da Solução B, também é verdade que as características das restantes
soluções não destoam do ambiente rodoviário envolvente. A Solução A apresenta melhores
caraterísticas longitudinais, tendo a Solução C vantagem no que toca a um percurso total mais
reduzido. Na análise fundamentada nos dados disponíveis para esta fase dos estudos, as soluções A e
C apresentam-se praticamente ex aequo em termos de custos.

Lisboa, novembro de 2020

