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1 . R E S U M O  N Ã O  T É C N I C O  -  A P R E S E N T A Ç Ã O  

O presente documento constituiu o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto da “Melhoria de 
Acessibilidades à Zona Industrial de Campo Maior” localizado no distrito de Portalegre e concelho de Campo Maior, em fase de Projeto 
de Projeto de Execução.  
O Proponente do Projeto é a INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. 
O EIA foi desenvolvido pela TRIFÓLIO – ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAS E PAISAGÍSTICOS, LDA1), sendo que a especialidade do Projeto 
Rodoviário foi da responsabilidade da empresa OPTIMYZER - OPTIMIZAÇÃO E REVISÃO DE SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, LDA2). 
O presente RNT pretende resumir os principais aspetos ambientais identificados na elaboração do EIA, apresentando-se o mesmo em 
linguagem o menos técnica possível, por forma a tornar este documento o mais acessível a todos os interessados.  

 

 

 

1) https://www.trifolio.pt 

 

2)https://www.optimyzer.pt/  

 

 

2 . E S T U D O  D E  I M P A C T E  A M B I E N T A L -  A P R E S E N T A Ç Ã O  

O EIA elaborado é constituído pelo presente documento designado como Volume I – RNT e pelos seguintes documentos: 

• VOLUME II - Relatório Síntese; 

• VOLUME III – Peças Desenhadas;   

• VOLUME IV – Anexos Técnicos; 

• VOLUME V - Projeto de Integração Paisagística. 
Após análise do Decreto-Lei n.º 152-B/20173), de 11 de dezembro verifica-se que o presente projeto está enquadrado no Anexo II, 
ponto 10 – Projetos de Infraestruturas, alínea e) – Áreas Sensíveis, sendo o Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 
definido como: “Análise caso a caso – Estradas: todas as que não se encontrem abrangidas pelos limiares definidos para o caso geral.” 
O EIA foi ainda elaborado de acordo com a Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro que aprovou os requisitos e normas técnicas 
aplicáveis à documentação a apresentar pelo proponente nas diferentes fases da AIA. 
Para além dos requisitos legais enunciados foram tidos em conta os documentos orientadores emitidos pela APA e disponíveis na 
página da APA, designadamente: 

o Critérios de Boa Prática para Resumos Não Técnicos; 
o Medidas de Minimização Gerais para a Fase de Construção; 
o “Critérios para a Fase de Conformidade em AIA” dos Estudos de Impacte Ambiental, em 

https://www.apambiente.pt/  
O EIA foi desenvolvido durante os meses de maio e junho de 2021. 

3) Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 

de dezembro, que procede à quarta 
alteração ao Decreto-Lei n.º 151-
B/2013 de 31 de outubro, que 
transpõe para a ordem jurídica interna 
a  Diretiva n.º 2011/92/UE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 13 de dezembro de 2011, relativa à 
avaliação dos efeitos de determinados 
Projetos públicos e privados no 
ambiente (codificação da Diretiva n.º 
85/337/CEE, do Conselho de 27 de 
junho de 1985). 

 
3 . O B J E T I V O S  D O  P R O J E T O   

O projeto, enquadrado no “Programa de Acessibilidades a Áreas Empresariais” (PAVE) e inscrito no Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, aprovado 
pelo Conselho da União Europeia (Dossiê 2021/0154 (NLE) - ECOFIN 636 / CADREFIN 331/ UEM 171 / FIN 512) em 6 de julho de 2021, na rúbrica das Áreas 
de Acolhimento Empresarial — acessibilidades rodoviárias, tem por objetivo melhorar a competitividade dos parques empresariais através de melhorias na 
conectividade da sua rede rodoviária, contribuindo para a reindustrialização de zonas rurais. Este investimento desdobra-se em investimentos para expandir e 
melhorar as infraestruturas rodoviárias. Complementa o investimento RE-CCT-C7-I1, que visa modernizar os parques empresariais. No total, serão construídos 
ou melhorados 42 quilómetros de estradas. 
Assim, o presente Projeto tem como objetivo a construção de uma variante, a poente de Campo Maior, que permita melhorar as condições de acessibilidade 
ao tecido industrial de Campo Maior bem como ao tráfego de passagem que utiliza o eixo da N371 como acesso preferencial à fronteira com Espanha (fluxo 
Portalegre – Espanha), pela melhoria das condições de circulação e segurança. 

https://www.trifolio.pt/
https://www.optimyzer.pt/
https://dre.pt/application/file/70905676
https://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/AIA/Modelos%20e%20Documentos%20de%20Orientacao/Documentos-Orientacao/CriteriosConformidadeEIA.pdf


                                                                                

Projeto de Execução “Melhoria de Acessibilidades à Zona Industrial de Campo Maior Página 4 de 33 

Estudo de Impacte Ambiental – Resumo Não Técnico Fevereiro 2022 

 www.optimyzer.pt  

 

4 . I N T E R V E N I E N T E S  –  P R O J E T O ,  E I A  E  A I A  

O Proponente do presente Projeto e Entidade licenciadora Projeto é a INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A4). 
O EIA foi desenvolvido pela TRIFÓLIO – ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAS E PAISAGÍSTICOS, LDA, sendo que a especialidade do Projeto 
Rodoviário foi da responsabilidade da empresa OPTIMYZER - OPTIMIZAÇÃO E REVISÃO DE SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, LDA. 
A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental é Agência Portuguesa do Ambiente (APA)5). 

4)https://www.infraestruturas
deportugal.pt/ 

5)https://www.apambiente.pt 

 

5 . A N T E C E D E N T E S  D E  P R O J E T O  

Nada a referir.  

 

6 . P R O J E T O  –  L O C A L I Z A Ç Ã O   

Em termos de localização geográfica, a Área de Implantação do Projeto localiza-se no distrito de Portalegre, concelho de Campo Maior, freguesias de São 
João Baptista e Nossa Senhora da Expectação.  
O enquadramento regional e localização do Projeto apresenta-se na figura seguinte. 

 

 
 Figura 1 – Enquadramento Regional e Localização do Projeto 

 

https://www.infraestruturasdeportugal.pt/
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/
https://www.apambiente.pt/
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7 . P R I N C I P A I S  C A R A C E R Í S I T C A S  D O  P R O J E T O  

Inserido na peneplanície alentejana, o traçado com orientação de N-S e NW-SE, desenvolve-se num terreno plano a ondulado, sem elevações de destaque, 
ao longo de 3 071 metros. 
Com início na dependência da interligação com a atual N371, e na continuidade do acesso à zona industrial de Campo Maior, o traçado, que define no local 
adequada interseção giratória (rotunda 1), e que garante simultaneamente o restabelecimento da ligação ao atual CM1164, desenvolve-se num primeiro trecho 
(até à designada rotunda 2, com a N373 - Campo Maior / Monforte) na adaptabilidade ao terreno natural e às linhas de água em presença e ao uso do solo 
(terrenos agrícolas). 
A partir da rotunda 2 e até à rotunda 3, na interligação com a estrada municipal existente (Campo Maior – Elvas), o traçado, na sua definição, procura maximizar 
o aproveitamento de espaço canal adstrito a troço da atual N373, nomeadamente, no sentido de se minimizarem áreas de expropriação, face ao uso do solo e 
ao emparcelamento. Entretanto, na implantação da rotunda 3 houve a preocupação de não se interferir com pontão existente na estrada municipal (na 
dependência de Campo Maior) e bem assim na procura de se garantir o melhor atravessamento da linha de água existente (e intersetada pelo traçado) bem 
como no restabelecimento do caminho de acesso à ETAR de Campo Maior, através de adequada passagem agrícola. 
Daqui e até final, na N373, com a qual estabelece a designada rotunda 4, o traçado desenvolve-se no compromisso de salvaguarda da envolvente rodoviária 
e ambiental, nomeadamente, na procura da melhor inserção no terreno natural, face aos recursos hídricos, emparcelamento e uso do solo, atentos á 
necessidade de preservação da linha de água que se desenvolve no sentido NW-SE (paralelamente ao traçado) e à não interferência com a ocorrência 
patrimonial Cabeço do Cubo (CNS 3646). 
 
Traçado e Ambiente Rodoviário 
O Projeto em análise, face a características geométricas, ocupação de espaço e estado e uso do solo, foi objeto de estudo numa perspetiva de aproveitamento 
racional de recursos. Assim, com base em trabalho de campo, dos trabalhos no âmbito da geologia e geotecnia e demais informações recolhidas, a par do 
acompanhamento ambiental, o estudo procurou que o traçado, em planta e perfil longitudinal, respeitasse, no possível, e sempre que tecnicamente 
aconselhável, face às condições locais e às intervenções diferenciadas, à opção pela materialização de um traçado homogéneo, numa otimização desejável 
da sua inserção na envolvente, adstrita naturalmente a critérios de segurança rodoviária.  
Em qualquer caso, no desenvolvimento do estudo houve a preocupação de interferir no mínimo com valores existentes, construídos e ou previstos, valores de 
ordem ambiental, geológico-geotécnicos, paisagísticos, patrimoniais e de uso do solo bem como de desenvolvimento local e, simultaneamente, que se 
garantissem características geométricas o mais amplas possíveis, tendo em conta a sua relação com o terreno natural, a maximização do aproveitamento da 
infraestrutura existente e a minimização de movimentação de terras. 
Assim, dentro destes princípios, foi possível tomar opções objetivas no âmbito da conceção da via, variante que se insere numa zona de orografia plana a 
ondulada, onde o uso do solo é adstrito, genérica e fundamentalmente, a espaços agrícolas, onde houve sempre a preocupação de se concretizarem as 
adequadas soluções técnicas compatíveis, atentas aos condicionamentos de base e aos próprios critérios intrínsecos a um projeto de uma nova infraestrutura 
rodoviária. 
Na realidade, no âmbito do estudo, foi presente o conhecimento e influência direta dos condicionamentos de base, a saber: 

 Implantação da via no terreno natural e sua dependência com a envolvente, face à sua função preponderante de garantir as acessibilidades à zona 
industrial de Campo Maior, servir o tráfego de passagem e restabelecer a rede de caminhos marginais existentes; 

 Interligação da variante com a rede viária existente, pela materialização de adequadas interseções (rotundas), com as N371, N373 e N243, 
nomeadamente; 

  Maximização dos recursos existentes, nomeadamente, do espaço marginal confinante, compatibilizando o traçado com a geomorfologia dos 
terrenos atravessados, ocupação do solo e valores paisagísticos e ambientais, potencializando o desejável equilíbrio de terras a movimentar e a 
reutilização de materiais; 

E, de um modo geral, à: 
 Orografia e morfologia dos terrenos atravessados; 
 Inserção da estrada no terreno natural e respetivos impactes visuais; 
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 Geologia e geotecnia; 
 Recursos hídricos e paisagem; 
 Interferência com as linhas de água; 
 Elementos de valor arqueológico e patrimonial; 
 Ocupação do território; 
 Utilização / capacidade de uso do solo; 
 Preservação de valores sociais e ambientais; 
 Minimização de áreas a expropriar; 
 Minimização da afetação de serviços e equipamentos existentes; 
 Máximo aproveitamento dos recursos naturais; 
 Garantia das acessibilidades ao longo da variante, preservando os circuitos habituais entre pessoas e bens e, assim, a normal vivência e 

identificação social entre grupos populacionais; 
 Consideração, de maneira racional, de critérios de economia, segurança e comodidade de circulação. 

 
Critérios Geométricos 
Na implantação da variante procurou-se dotar o traçado, de características geométricas em função de velocidade base de 60-70 km/h, admitindo-se, contudo, 
que na aproximação das rotundas, face ao espaço disponível e à própria envolvente rodoviária, que as características geométricas fossem mais restritivas 
(velocidade base da ordem dos 50 km/h ou mesmo inferior).  
 
Restabelecimentos e Caminhos Paralelos 
Ao longo do traçado está prevista implantação de 2 restabelecimentos, nomeadamente: 

 Na interligação da N373 (Ermida de S. João) com a N371(Elvas); 
 Na dependência de caminho agrícola existente, que também permite acesso à ETAR de Campo Maior (km 2+127) 

Releva-se que, na dependência deste caminho haverá lugar à construção de adequada Passagem Agrícola. 
Face ao emparcelamento, e à necessidade de se garantir o acesso a parcelas, haverá lugar à implementação de adequado caminho paralelo, nas proximidades 
da designada rotunda 2, com uma extensão da ordem de 100 metros. 
 
Estão previstos quatro tipo de Perfis Transversais da Via a saber:  
Tipo 1 – Via Principal 

 Faixa de rodagem com 7.00 m de largura, com uma via por sentido de circulação, com 3.50 m de largura, cada;  
 Bermas exteriores com 1,50 m de largura. 

Tipo 2 – Restabelecimento 1 
 Faixa de rodagem com 4,00 m de largura, com uma via por sentido de circulação, com 2.00 m de largura, cada; 
 Bermas exteriores com 0,50 m de largura. 

Tipo 3 – Restabelecimento 2 
 Faixa de rodagem com 5,00 m de largura (restabelecimento não pavimentado). 

Tipo 4 – Caminhos paralelos 
 Faixa de rodagem com 4,00 m de largura (não pavimentado). 

 
Estão ainda previstas a construção de 4 Interseções Giratórias (Rotundas) aos seguintes kms (as bermas interiores apresentam uma largura de 1.00 m): 

 Rotunda 1 ao km 0+000; 
 Rotunda 2 ao km 1+096; 
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 Rotunda 3 ao km 1+886; 
 Rotunda 4 ao km 3+114. 

 

Drenagem 
A rede de drenagem existente foi identificada a partir de adequado reconhecimento de campo e levantamento topográfico das zonas na dependência das linhas 
de água interessadas pelo traçado. No âmbito do projeto, foram tidas em consideração a rede hidrográfica e respetivas bacias, precipitação, tempo de 
concentração, coeficiente de escoamento e considerações ambientais, a par de critérios funcionais, nomeadamente, escolha do período de retorno, limitação 
das velocidades máximas de escoamento superficial e limitação do nível máximo de altura de água nos dispositivos a implementar. 
Da caracterização efetuada destaca-se, pela sua maior expressão, a Ribeira de S. Joãozinho, a Ribeira dos Mudos e a Ribeira da Laje, ribeiras que, contudo, 
não interessam diretamente no projeto em estudo. 
Das linhas de água interessadas pelo traçado, destaca-se a existente na dependência do km 1+936, a qual veio a mobilizar uma PH Especial, de secção 
quadrangular de 4,0 m x 4,0 m. 
 
Drenagem transversal 
Para o estudo das passagens hidráulicas (PH)  foi feito um reconhecimento local das zonas das travessias das linhas de água interessadas pelo traçado, e 
bem assim das obras hidráulicas existentes nas proximidades.  Foi efetuada a caracterização das PH existentes a montante da área de influência do projeto 
em estudo, para os cálculos de dimensionamento, foram tidas em conta as PH existentes, inventariadas localmente ou cuja informação foi fornecida pela IP – 
Infraestruturas de Portugal, S.A. De seguida apresenta-se a localização das PH a implementar na nova via: 

 PHS: R1-1 - Rotunda 1; km 0+223 (PH 0-1); km 0+685 PH (0-2); km 1+100 (PH 1-1); km 1+197 (PH 1-2); km 1+431 (PH 1-3); km 1+607 (PH 1-4); 
Rotunda 3 (PH 1-5); km 1+936 (PH 1-6); km 2+112 (PH 2-1); km 2+582 (PH 2-2); km 2+925 (PH 2-3); km 2-971 (PH R1-2) e N371/N373 (PH I1-1). 

A única linha de água com caudal permanente pertencente ao domínio público hídrico é a ribeira dos Mudos transposta pela PH 1-6 ao km aprox. 1+950. As 
outras linhas de águas identificadas na carta militar e pertencentes ao domínio público hídrico, são linhas de água de caráter torrencial. 
Na dependência direta do traçado, são interessadas 11 linhas de água, associadas a respetivas bacias hidrográficas, nomeadamente, na zona da rotunda 1, 
km 0+223, km 1+100, km 1+197, km 1+431, km 1+607, rotunda 3, km 1+950, km 2+126, km 2+593 e km 2+971. 
Drenagem longitudinal 
Em complemento à drenagem transversal e com o objetivo de evitar que o pavimento possa ser afetado pelas águas caídas na plataforma ou zonas adjacentes, 
efetuou-se o estudo do sistema de drenagem da plataforma, que dimensionou os órgãos da drenagem longitudinal a construir.  
 
Terraplanagens  
Escavações 
O traçado, na sua inserção no terreno natural, desenvolve-se mobilizando zonas de aterro e de escavação. Os trechos de escavação apresentam pequenas 
alturas, nomeadamente, entre o km 0+000 e o km 1+900, situando-se os trechos de maior escavação entre km 1+900 e o km 3+114. As escavações de maior 
altura variam entre 4,0 m e os 6,5 m, ao eixo, tendo as escavações de menor expressão uma altura modesta da ordem 1,0 m a 2,0 m. 
No geral, as escavações a realizar apenas exigem meios mecânicos de desmonte (lâmina, balde e ripper). 
 
Aterros 
O traçado, em plena via, secção corrente e interseções, e restabelecimentos, quando em aterro, desenvolve-se, genericamente, mobilizado alturas médias, ao 
eixo, de até 2,50 m. 
São exceção, nomeadamente, os trechos entre o km 1+900 e k 2+040 e entre o km 2+075 e o km 2+175 em que os aterros previstos terão uma altura da 
ordem de 6,0 m e 5,0 m, ao eixo, respetivamente, na dependência dos quais se encontra prevista a execução de uma Passagem Hidráulica Especial (km 
1+936) e de uma Passagem Agrícola, PA1 (km 2+127). 
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Referência, ainda, para dois outros trechos, entre o km 2+525 e o km 2+630, e entre o km 2+890 e o final do traçado, que mobilizam aterros com alturas ao 
eixo da ordem dos 3,5 m e 4,0 m, respetivamente. 
Movimentação de Terras 
Com base nos elementos do projeto, prevê-se a necessidade de recorre a materiais de empréstimo. Assim, o presente projeto apresenta um saldo negativo 
de movimentação de terras (Escavação-Aterro) de aprox. 38 019 m3. 

 

7.1 PROJETO – ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO 
Os trabalhos de construção civil que constituem este Projeto são constituídos essencialmente por: 

• Instalação do(s) estaleiro(s) de apoio à obra; 

• Desmatação e decapagem de áreas específicas de intervenção; 

• Movimentos de terras. No geral, as escavações a realizar apenas exigem meios mecânicos de desmonte (lâmina, balde e ripper). 
Admite-se, contudo, que em escavações de maior altura, na dependência direta dos maciços grauvacóides rochosos, decompostos a muito alterados 
e fissurados, para além dos meios mecânicos de desmonte (lâmina, balde e ripper), venha a ser necessário mobilizar outro tipo de equipamentos, 
nomeadamente martelos hidráulicos pesados e, eventualmente explosivos. A utilização destes materiais para a construção de aterros poderá 
obrigar, ainda, a um trabalho complementar de preparação por demolição de blocos (estaqueamento); 

• Obras de drenagem (escavação, execução de novas passagens hidráulicas), execução de órgãos de drenagem longitudinal e transversal, execução 
de órgão complementares de drenagem; 

• Pavimentação, fresagem e remoção de camadas de pavimentos existentes; 

• Instalação de serviços de interesse público ou reposição dos afetados (Redes iluminação Pública, Fornecimento e colocação de lancis em passeios, 
ilhéus e separadores). 

• Fornecimento, colocação e levantamento de sistema de sinalização e segurança existentes.  
 

7.2TEMPO DE EXECUÇÃO DA OBRA E O CUSTO PREVISTO  
A calendarização do Projeto prevê os seguintes tempos de execução: 
 Fase de construção – prevê-se que esta fase vá demorar cerca de 24 meses. 
 Fase de exploração – Sendo o projeto referente a uma rodovia, é intenção do Proponente (INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.) que a rodovia esteja em 

exploração o maior tempo possível. É ainda intenção do Proponente proceder, durante a fase de exploração, a todas os trabalhos de reparação 
manutenção da via. 

O projeto, está enquadrado no Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, aprovado pelo Conselho da União Europeia (Dossiê 2021/0154 (NLE) - 
ECOFIN 636 / CADREFIN 331/ UEM 171 / FIN 512) em 6 de julho de 2021 e no “Programa de Acessibilidades a Áreas Empresariais” (PAVE), tendo o PVAE 
tem como objetivos reforçar a Competitividade das Empresas, Potenciar a criação de Emprego e Aumentar as Exportações. No âmbito deste programa a 
Infraestruturas de Portugal está a ser desenvolver um vasto conjunto de projetos de melhoria das acessibilidades rodoviárias, representando investimento 
global estimado em cerca de 102 milhões de euros a concretizar de norte a sul do país. Para o projeto em estudo, estima-se um investimento total do Projeto 
na ordem dos 5,6 milhões de euros.  
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8 . C O M O  F O I  E L A B O R A D O  O  E I A   

O presente EIA foi iniciado em setembro de 2018, tendo sido concluído durante os meses de maio e junho de 2021. Em fevereiro de 2022, foi o EIA consolidado, 
tendo integrado os elementos adicionais mencionados no Pedido de Elementos Adicionais ao EIA por parte da Agência Portuguesa de Ambiente (Ofício ref.ª 
S073338-202112-DAIA.DAP de 13 de dezembro de 2021). 
O EIA foi assim elaborado em conformidade com as premissas legais em vigor, que estabelecem as regras a que devem obedecer, em termos gerais, as peças 
que integram os Estudos Ambientais e todos os documentos que o compõem. O Resumo Não Técnico do EIA seguiu o previsto no documento “Critérios de 

Boa Prática para o RNT” editado pela APAI - Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes e pela APA - Agência Portuguesa do Ambiente em 2008. 
O EIA pretendeu assim atingir os seguintes objetivos fundamentais: 

• Proporcionar os elementos necessários para uma informação clara, sintética e fundamentada do Projeto; 

• Caracterizar a situação ambiental atual com base nos elementos disponíveis; 

• Identificar os impactes mais relevantes que o Projeto a implementar irá provocar no ambiente; 

• Propor medidas de mitigação dos impactes negativos detetados, por forma a reduzi-los, ou se possível, evitá-los; 

• Elaborar planos de monitorização, caso estes sejam necessários. 
No EIA procedeu-se à descrição do Projeto e à identificação dos aspetos e áreas mais sensíveis, com base nas visitas de campo efetuadas e nos elementos 
bibliográficos disponíveis. Realizou-se também, a caracterização do ambiente afetado pelo Projeto e a evolução do ambiente na ausência do mesmo. Na 
identificação e avaliação de impactes pretendeu-se obter informação necessária para prever as eventuais consequências negativas e/ou positivas da 
implementação do Projeto. Após a identificação dos impactes ambientais negativos propõem-se recomendações e medidas de minimização a implementar nas 
diversas fases do Projeto (fase de construção, exploração e desativação). Estas medidas terão como objetivo reduzir (minimizar) as alterações provocadas no 
ambiente do local o Projeto, bem como da região em estudo. 
A hierarquização dos descritores ambientais - Muito Importantes, Importantes e Pouco Importantes - decorre das características e local de implantação do 
Projeto. 

• Descritores Muito Importantes: Biodiversidade. 

• Descritores Importantes: Ordenamento do Território e Condicionantes de Uso do Solo, Componente Social e Saúde Humana, Ambiente Sonoro, 
Solos e Usos do Solo, Recursos Hídricos; Geologia e Geomorfologia, Paisagem, Património e Qualidade do Ar. 

• Descritores Pouco Importantes: Clima e Alterações Climáticas e Resíduos. 
Após a identificação dos impactes ambientais negativos, foram propostas medidas de minimização. Estas medidas de minimização servem para reduzir 
(minimizar) os impactes ambientais negativos. Por último, o EIA propõe-se a realização do Acompanhamento Ambiental e Arqueológico da Empreitada a ser 
materializado no Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO). O acompanhamento ambiental da Empreitada, perante os impactes expectáveis 
identificados no EIA, não contempla a implementação de Programas de Monitorização.  
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9 . E S T A D O  A T U A L  D O  A M B I E N T E   

No que respeita à Biodiversidade, a área de projeto integra-se, na sua totalidade, no Sítio de Importância Comunitária (SIC) Caia (PTCON0030) classificado 
com Zona Especial de Conservação (ZEC) de Caia nos termos do Decreto Regulamentar n.º 1/2020 de 16 de março devido ao interesse para a conservação 
de habitats, flora e fauna. Encontra-se ainda muito próximo da Zona de Proteção Especial (ZPE) Campo Maior, classificada em função do valor para a 
conservação da avifauna presente e localizada a uma distância mínima de 1,6km, para Este. 
O Sítio de Caia (Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto) corresponde a um território com cerca de 31 ha, que apresenta grande 
diversidade da paisagem, que decorre sobretudo da coexistência entre uma utilização tradicional do território, com biótopos naturais de elevada peculiaridade 
decorrentes de uso agrícola extensivo e tradicional, e uma ocupação agrícola de regadio, com milho, pomares, olival e exploração hortícola-industrial (associada 
ao Aproveitamento Hidroagrícola do Caia) (ICNB, 2006). 
A maior parte do traçado em análise, carateriza-se por um mosaico de cerealicultura extensiva e de plantações de olival. Todos os usos do solo referidos, são 
caraterizados do ponto de vista florístico por um conjunto de plantas ruderais com pouco significado natural.  

  
Imagens 3 e 4 – Culturas arvenses de sequeiro  e Culturas arvenses de sequeiro, intercaladas com plantações de olivais, ao longo do traçado 

 

 
Imagem 5 – Olival 

 
Pontualmente ocorrem áreas que se encontram em pousio, correspondendo a prados ou pastagens naturais. Estas são as áreas floristicamente mais 
interessantes e mais biodiversas. Contudo, mesmo nestas áreas, as espécies florísticas presentes são ruderais e, sobretudo, as espécies cultivadas 
anteriormente em regeneração espontânea, indiciando pousios recentes. Não se observaram pastagens espontâneas em condições de particular relevo, nem 
se detetaram os bioindicadores caracterizadores do habitat 6220* - Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea. Sensivelmente entre os km 
1+900 – 2+750, o traçado ocorre parcialmente em área atualmente em pousio. 
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Imagem 6 – Área de prado sensivelmente ao km 2+000 
 

Os elementos naturais arbóreos, e mesmo arbustivos, são escassos, restringindo-se, essencialmente a alguns pontos de cumeada não plantados (azinheiras 
Quercus rotundifolia e oliveiras Olea europaea antigas). Relativamente às espécies representativas das comunidades arbustivas, destaca-se a ocorrência muito 
pontual do piorno-amarelo Retama sphaerocarpa, que é o caraterizador local dos matos esclerofilos potenciais. 
As linhas de água presentes são linhas temporárias de caráter torrencial e encontram-se bastante degradadas, sob uma elevada pressão humana (derivado 
das atividades agrícolas), apresentando, em geral, margens despidas de vegetação e espaçadamente, predomínio de espécies exóticas invasoras, como a 
cana Arundo donax e a robínia Robinia pseudoacacia. A vegetação ripícola caraterística está ausente, não tendo sido observados salgueiros, nem em particular 
o Salix salvifolia australis, espécie endémica e que seria provável caraterizador das galerias presentes.  

 
Imagem 7 - Linha de água, Ribeira do Mudos, junto à Rotunda 3, com marcada presença de robínia Robinia pseudoacacia e de cana Arundo donax 

 
Relativamente à fauna, é expetável que estejam presentes espécies com maior aptidão para frequentar habitats agrícolas de sequeiro, caraterizados por estrato 
herbáceo e com elevada exposição. Contudo, a relativa proximidade a área urbana, nos dois primeiros quilómetros do traçado, e a presença de um mosaico 
de parcelas agrícolas fragmentadas (em oposição às grandes extensões de habitat mais homogéneo que caraterizam a subestepe do interior do Alentejo) faz 
com que esta área não se apresente com as caraterísticas favoráveis à presença das aves estepárias, na base da classificação da ZPE de Campo Maior (que 
se inicia a cerca de 1,5 km para leste).  
Relativamente aos mamíferos, a proximidade da área urbana, a presença de áreas bastante abertas, são condicionantes às comunidades de mamofauna 
presentes. Tal condiciona fortemente a presença do gato-bravo Felis silvestres, espécie com estatuto Vulnerável e incluído no Anexo da DH, considerado na 
área de inserção de projeto, mas pouco provável nos habitats presentes. 
No grupo dos quirópteros refere-se que a ausência de abrigos e a ausência de habitats de caça favoráveis (ausência de copas de árvores ou de galerias 
ripícolas), reforçado por ausência de pontos de observação na área (Rainho et al 2013) torna pouco provável a presença das espécies mais sensíveis. São 
apenas prováveis espécies mais tolerantes a ambientes humanizados, com capacidade de caçar em zonas abertas. 
Dado o seu estado atual, as linhas de água não representam habitats de destaque para as comunidades faunísticas locais, apesar de constituírem naturalmente 
corredores de passagem. Os répteis e os micromamíferos, de uma forma geral devem encontrar-se bem representados. Salienta-se a ocorrência potencial do 
rato de Cabrera Microtus cabrerae, que corresponde a um endemismo ibérico. Apresenta estatuto Vulnerável, integrando os Anexos II e IV da DH. Contudo, é 
pouco tolerante a condições extremas de secura, pelo que também não se torna muito provável na área de inserção de projeto. 
As áreas de maior relevo florístico e faunístico são as que apresentam habitats mais naturalizados, com um maior leque específico associado e com possibilidade 
de ocorrência de espécies com maior interesse de conservação. Dada a relativa proximidade ao meio urbano e o atravessamento maioritário de parcelas 
agrícolas, considera-se como nível de maior sensibilidade, a presença de parcelas de Sensibilidade Intermédia, no que se refere: 

 Áreas de pastagem, possivelmente pousios, no final do traçado entre os kms 1+900 (a partir da rotunda 3) e 2+750 (até ao encontro das parcelas 
de olival intensivo, no final do traçado). Estas áreas por se encontrarem em pousio e menos intervencionadas, permitem atualmente o 
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desenvolvimento de vegetação e de um elenco florístico com maior diversidade e maior interesse para conservação. Esta área apresenta, pelo seu 
menor grau de intervenção maior disponibilidade de habitat para a fauna. É possível também observar aqui a presença de moroiços. 

 As duas linhas de água com maior definição no terreno, uma na área inicial do traçado (junto à rotunda 1) e outra, junto à rotunda 3. Salienta-se o 
atual estado degradação destas linhas, com ausência de galeria ripícola espontânea, com margens expostas, e com presença marcada de invasoras 
– canas e robínia - em parte dos trechos. Contudo, representam particular importância, por funcionarem como corredor ecológico, mesmo que 
estando longe do seu ótimo ecológico.  

 

No que se refere à Geologia e Geomorfologia, a área abrangida pelo estudo, localiza-se na ZOM, nomeadamente na Faixa Blastomilonitica (FBM), que se 
situa a sul da fronteira ZCI/ZOM. De acordo com a folha nº 33-C (Campo Maior) da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50.000, com base no reconhecimento 
geológico de superfície realizado, bem como na bibliografia existente da especialidade, verifica-se que o traçado em estudo se desenvolve num substrato 
geológico constituído por terrenos enquadrados no Precâmbrico Superior e nas Rochas Magmáticas e Migmatitícas. 
No que respeita ao Património Geológico associado à região e investigados os diferentes registos bibliográficos existentes, incluindo o Geoportal do LNEG 
onde esta informação costuma encontrar-se devidamente catalogada e disponível para consulta, constata-se a inexistência de património geológico para a área 
do projeto. Da pesquisa realizada verifica-se que o traçado em estudo não afeta qualquer exploração de recursos minerais e/ou geológicos. 
 

No que respeita à caracterização dos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos os trabalhos realizados apoiaram-se, sobretudo em dados bibliográficos 
existentes sobre o assunto, complementados com o respetivo levantamento de campo.  
O traçado em estudo insere-se na Região Hidrográfica do Guadiana – RH7. A Região Hidrográfica do Guadiana – RH7 é uma região hidrográfica internacional 
com uma área total em território português de 11 611 km2. Integra a bacia hidrográfica do rio Guadiana localizada em território português e as bacias 
hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes, conforme Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de 
outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 117/2015, de 23 de junho. 
Das linhas de água existentes, destacam-se os cursos de água de maior expressão (não intersetados pelo traçado, com a exceção da ribeira dos Mudos) como 
a Ribeira de S. Joãozinho (paralela ao traçado aprox. entre o km 1+500 e o final do traçado, aproxima-se ao traçado aprox. ao km 1+950 – Rotunda 3), Ribeira 
dos Mudos (intersetada pelo traçado aprox. ao km 1+950) e a Ribeira da Laje (a sul do traçado, na proximidade da Rotunda 4). Aquelas ribeiras são afluentes 
da Ribeira do Vale Morto, ribeira esta que, por sua vez, é afluente do Rio Caia, que se desenvolve a sul da área em estudo. A rede de drenagem existente é 
contributiva da bacia hidrográfica do Rio Guadiana. 
A linha de água de maior importância intersetada pelo traçado, encontra-se aproximadamente ao km 1+950, ribeira dos Mudos (ver imagens seguintes). 

 

 

 

Imagens 8, 9 e 10 – Imagens gerais do leito de água, ribeira dos Mudos, que atravessa o traçado ao km 1+950, na zona a montante do pontão existente na EN371 

 
Do km 2+500 ao km 2+970, linha de água que se desenvolve paralelamente ao traçado, vindo a intersetá-lo cerca do km 2+979, a aluvião aparentam ter 
reduzida expressão em planta e em profundidade. 
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Todas as linhas de águas atravessadas intersetadas pelo traçado serão devidamente restabelecidas pela inclusão de Passagens Hidráulicas. 
Em termos de vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas, na área de implantação do projeto em estudo, consideram-se que as formações presentes 
na zona de intervenção – representadas por rochas metamórficas, predominantemente xistos e grauvaques, fraturadas – apresentam uma Vulnerabilidade 
Muito Variável – V3 
Decorrentes da pesquisa bibliográfica e dos trabalhos de campo realizados, verifica-se que as fontes de poluição atuais no território são decorrentes das áreas 
agrícolas e infraestruturas rodoviárias existentes. Os usos atuais da água na área de intervenção do projeto vão ao encontro do suprarreferido, ou seja o 
principal uso da água é para apoio da atividade agrícola/pastorícia. 
Pela análise da informação recolhida não existe afetação de qualquer perímetro de proteção de águas para abastecimento público pelo projeto em estudo. 
Ao supra apresentado, acresce ainda a comunicação recebida da Câmara Municipal de Campo Maior que refere expressamente “(…) que não existem 
constrangimentos ou condicionantes referente aos itens solicitados, nomeadamente ao que diz respeito à localização de captações de água para abastecimento 
público e/ou outras e respetivo perímetro de proteção, (…)”. 
Não foram identificados na zona de intervenção direta do projeto outros usos sensíveis, tais como, nascentes, albufeiras e/ou lagoas de lagoas públicas. 
Relativamente aos Recursos Hídricos Subterrâneos, o projeto em estudo insere-se no Maciço Antigo, sendo que o final do traçado encontra-se no limite, não o 
intersetando, do sistema aquífero A11 – Elvas – Campo Maior. Verificou-se também que o traçado em estudo não se encontra em nenhum Sistema Aquífero 
Específico, estando o mesmo no Sistema Aquífero A0 – Maciço Antigo Indiferenciado. Conforme o reconhecimento de campo efetuado, bibliografia consultada, 
resposta das entidades contactadas, não foram identificados quaisquer pontos de águas (poços, furos verticais) afetados ou na proximidade do traçado. 
 

Por forma a caracterizar-se o Ambiente Sonoro no local e envolvente do Projeto, foram efetuadas medições acústicas em 2 locais específicos. A localização 
destes 2 locais de medição teve em conta a proximidade dos recetores sensíveis e que estes fossem representativos do ambiente sonoro atual da área em 
análise. Foram deste modo, selecionados os seguintes locais de medição: 

 P1 – Habitações dispersas – km 0+150. Habitações unifamiliares, até 2 pisos, localizadas de forma dispersa na periferia da povoação de Campo 
Maior, a aproximadamente 30 metros do traçado em estudo. A envolvente é caraterizada por campos agrícolas e agropecuária. As fontes de ruído 
significativas são: o Tráfego rodoviário da EN371 e natureza típica de ambiente pouco humanizado (fonação animal e aerodinâmica vegetal). 

 P2 – Habitações dispersas – km 1+900.  Habitações unifamiliares, com 1 pisos, localizadas de forma dispersa na periferia da povoação de Campo 
Maior junto à EN371, a aproximadamente 115 metros do traçado proposto. A envolvente é caraterizada por campos agrícolas. As fontes de ruído 
significativas são o Tráfego rodoviário na EN371 e natureza típica de ambiente pouco humanizado (fonação animal e aerodinâmica vegetal). 

De acordo com análise feita no EIA, o ambiente sonoro dos recetores sensíveis existentes na área de potencial influência acústica do projeto é moderadamente 
perturbado, típico de meio rural, sendo as principais fontes de ruído o tráfego rodoviário na EN371 e a natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal). 
 

A análise do descritor Ordenamento e Condicionantes ao Uso do Solos baseou-se essencialmente na pesquisa bibliográfica, disponibilizada pela Direção-
Geral do Território, Carta de Ordenamento e Carta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal (PDM) de Campo Maior. 
De acordo com a planta de ordenamento e planta de condicionantes o projeto em estudo encontra-se nas seguintes categorias de espaços  

 Espaços-Canais (Espaço canal destinado à variante municipal à Vila de Campo Maior) - Km 0+000 ao 1+700 e Km 1+995 ao 2+335; 
 Espaços de Exploração de Recursos Energéticos e Geológicos – Área de Salvaguarda de Exploração [Km 0+000 ao km 0+100] - Abrange a Rotunda 

1; 
 Outros Espaços Agrícolas - Espaços Agrícolas de Sequeiro fora da ZPE  

• Km 0+000 – km 0+880 (Abrange a Rotunda 1); 

• Km 2+675 – Fim do Traçado (Abrange a Rotunda 4). 
 Espaços Agrícolas de Produção - Espaços Agrícolas de Uso Intensivo  

• Km 0+880 – km 1+115 (Abrange parte da Rotunda 2); 

• Km 1+600 – km 2+910. 
 Espaços de Naturais e Paisagísticos - Espaços Rústicos de Proteção e Enquadramento -  Km 1+115 – km 1+300 (Abrange parte da Rotunda 2); 

No que se refere às condicionantes ao suso do solo definidas no PDM de Campo Maior, verifica-se que o traçado encontra-se (aprox. 73 %) em Espaços-
Canais (Espaço canal destinado à variante municipal à Vila de Campo Maior) aos Km 0+000 ao 1+700 e Km 1+850 ao 2+400.  
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Verifica-se ainda uma afetação de áreas classificadas como REN (Reserva Ecológica Nacional) e RAN (Reserva Agrícola Nacional). No que diz respeito REN 
o traçado em estudo apresenta uma % de afetação relativa à área total de intervenção do projeto de aprox. 20%. Já no que se refere à RAN a afetação sobe 
para aprox. 31%. 
No decorrer da elaboração do EIA foram contactadas diversas entidades com jurisdição sobre o território, com o intuito de recolher de informação que de alguma 
forma pudessem condicionar o desenvolvimento do projeto. Da resposta dessas entidades não foram apresentados condicionalismos relevantes para o 
desenvolvimento do projeto.  
 

Nos Solos, recorrendo à cartografia existente na Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural - Cartas de Solos n.º 400, à escala 1:25 000 foi possível 
identificar na área do Projeto os seguintes tipo de solos: 

 Pm+Pm(d) - Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários, Para-Barros, de dioritos ou 
quartzodioritos ou rochas microfaneríticas ou cristalofílicas afins. 

 Pm+Pg - Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários, Para-Barros, de dioritos ou 
quartzodioritos ou rochas microfaneríticas ou cristalofílicas afins + Solos Litólicos, Não Húmicos Pouco Insaturados, Normais, de granitos. 

 Pcg - Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de granitos ou quartzodioritos associados a depósitos calcários. 
 Pc’+Pac - Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de calcários não compactos associados a dioritos, ou gabros, ou 

rochas eruptivas, ou cristalofílicas básicas, ou de materiais afins + Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos de Materiais 
Calcários, Para-Barros, de margas ou calcários margosos ou de calcários não compactos associados com xistos, grés argilosos, argilitos ou argilas 
ou de grés argilosos calcários (de textura franca a franco-argilosa). 

 Pc’+Pcg - Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de calcários não compactos associados a dioritos, ou gabros, ou 
rochas eruptivas, ou cristalofílicas básicas, ou de materiais afins + Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de granitos ou 
quartzodioritos associados a depósitos calcários. 

 Pcx(d) - Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de xistos ou grauvaques associados a depósitos calcários 
 Pv(d)+Pv - Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Não Calcários, Normais, de rochas 

cristalofílicas + Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Não Calcários, Normais, de 
rochas cristalofílicas 

 Pc’ - Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de calcários não compactos associados a dioritos, ou gabros, ou rochas 
eruptivas, ou cristalofílicas básicas, ou de materiais afins. 

 Vc’ - Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de calcários não compactos, associados a dioritos ou gabros ou rochas 
eruptivas ou cristalofílicas básicas, ou de materiais afins. 

Para se proceder à classificação da capacidade de uso do solo, recorreu-se à Carta complementar n.º 400 - escala 1/25 000. Para determinar a classificação 
da capacidade de uso dos solos consideram-se cinco classes A, B, C, D e E. Verifica-se que maioritariamente os solos atravessados pertencem à classe de 
solos com aptidão agrícola condicionada e/ou solos sem/pouca aptidão agrícola (56,3 %). Podemos, também, verificar que os solos com aptidão agrícola 
correspondem somente a 10,5 % do total do projeto, e que mesmo esses, apresentam Limitações resultantes de erosão e de escoamento superficial e 
Limitações do solo na zona radicular. 
 

Ao nível dos Usos do Solo e para a área de implantação do Projeto foram definidas as seguintes áreas designadas como:  
 Áreas Agrícolas; 

• Culturas permanentes (olival alinhado) Totalizando cerca de 425 metros (13,8% do traçado total); 

•Outras áreas agrícolas Totalizando cerca de 1925 metros (62,6% do traçado total). 
 Prados e Pastagens Totalizando cerca de 471 metros (15,3% do traçado total); 
 Áreas Humanizadas - edificações/habitações/equipamentos (Ao nível de áreas humanizadas, constituídas por edificações e usos urbanos, temos a 

destacar a proximidade do traçado entre o km 0+000 e o km 0+150, nas imediações da Rotunda 3 ao km 1+900 e aprox. ao km 2+500 (habitação e 
apoio agrícola). 

Apresenta-se de seguida um exemplo fotográfico de cada área referida 
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Imagens 11 e 12 – Áreas Humanizadas - Habitações a 200 metros este e oeste do km 0+150 

 
 

  
Imagens 13 e 14 – Áreas Agrícolas –Olival (km 0+875 a 1+075) 

  
Imagens 15 e 16 –Traçado - Prado e Pastagens (aprox. km 2+925 a 3+071) e zona de implantação da Rotunda 4  

 
No que respeita à Paisagem, foi efetuada a delimitação de área de influência visual referente a um buffer de 1,5 km em torno dos limites do projeto que interceta 
as unidades de paisagem do estudo de Cancela d'Abreu et al (2004) - “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, 
nas unidades de paisagem indicadas de seguida: 

• Unidade de paisagem - 89. Peneplanície do Alto Alentejo  

• Unidade de paisagem – 91. Várzeas do Caia e Juromenha.  
Da descrição efetuada pela publicação da DGOTDU a respeito da unidade de paisagem 89. Peneplanície do Alto Alentejo, destaca-se a presença de uma 
extensa peneplanície, suavemente dobrada em que as “formas do relevo são suaves, apenas se destacando o encaixe da ribeira de Seda que abastece a 

albufeira do Maranhão. A nascente, encontra-se outra grande albufeira, a do Caia, inserida num relevo muito mais suave. (…) Os raros relevos que se destacam 

na paisagem têm uma orientação dominante noroeste-sudeste.”  

A unidade 91. Várzeas do Caia e Juromenha “estende-se ao longo da fronteira, em duas áreas descontínuas, uma entre Ouguela e Santo Ildefonso, outra a 

norte e a sul de Juromenha. Da maior disponibilidade de água, proveniente da albufeira do Caia, no primeiro caso, ou do rio Guadiana, no segundo, resulta um 
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uso do solo mais intensivo, de regadio, distinguindo-se por isso das paisagens de sequeiro das unidades envolventes. Trata-se aqui de paisagens relativamente 

artificializadas, associadas a sistemas agrícolas intensivos, na sua maioria de regadio, pouco arborizadas e que, sobretudo no verão, se destacam em termos 

cromáticos (verde nas áreas irrigadas). As potencialidades agrícolas desenvolvidas pela disponibilidade de água tem trazido alguns empresários estrangeiros 

que aqui investem, sobretudo na produção pecuária ou em pomares, levando a uma maior especialização da produção 

O trabalho de campo realizado permitiu individualizar três subunidades de paisagem, a saber: 

• Subunidade de paisagem 01 - Peneplanície norte; 

• Subunidade de paisagem 02 - Colinas do sul; 

• Subunidade de paisagem 03 - Campo Maior. 
As três subunidades de paisagem identificadas resultam, na sua generalidade, do cruzamento entre o relevo e a ocupação do solo aliado à vivência do território 
aquando do trabalho de campo efetuado.  
Na zona norte da área de influência visual, a delimitação da unidade de Paisagem 89  (Peneplanície do Alto Alentejo) resulta da maior planura de relevo, 
marcada por uma maior altitude média, a rondar os 300 m, e menores inclinações quando comparada com as outras subunidades de paisagem identificadas. 
Representa a maior subunidade de paisagem identificada na área de análise e é nela que se implanta mais de metade da área de projeto. Esta Subunidade de 
paisagem apresenta algum dinamismo nas ocupações do solo identificadas, assistindo-se a um mosaico cultural relativamente diverso que abrange áreas com 
alguma densidade florestal, onde se destacam a azinheira e o pinheiro manso, algumas zonas de vinhas, assistindo-se a um predomínio da ocupação associada 
a culturas temporárias de sequeiro e regadio cuja menor volumetria de ocupação, em particular na observação que se efetua no sentido nordeste-sudoeste 
sobre a área de projeto, possibilita a obtenção de maiores horizontes de observação. Realça-se que, apesar do referido predomínio das culturas de sequeiro, 
a visita de campo permitiu identificar zonas onde a transformação para exploração de pomar intensivo e olival superintensivo se encontra em curso, 
correspondendo a estas ocupações do solo a segunda maior área (a seguir às já referidas culturas de sequeiro). A presença humana permanente, ao nível do 
edificado ou de outras infraestruturas, é reduzida, assinalando-se a exploração dos olivais superintensivos que contribuem para uma perda de diversidade. 
Apresenta-se de seguida exemplos fotográficos da principal subunidade de paisagem identificada (01 - Peneplanície norte). 

 
Imagem 17 - Vista panorâmica sobre a Subunidade de paisagem 01 a partir do extremo norte  

 

 
Imagem 18 - Vista panorâmica sobre a Subunidade de paisagem 01 a partir do norte da  
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Imagem 19 - Vista sobre o povoamento de pinheiro manso localizado na Subunidade de paisagem 

 
A análise efetuada permite concluir que se trata de uma área com uma qualidade visual elevada. A maior parte do traçado, cerca de 46,5%, implanta-se sobre 
zonas de qualidade visual média, correspondendo a segunda classe de afetação de qualidade visual, cerca de 26,1 % à classe elevada, e em terceiro lugar à 
classe de qualidade visual muito elevada, com cerca de 12 % da área de implantação do traçado. Os restantes cerca de 15 % da área de implantação do 
traçado correspondem à implantação sobre zonas de baixa e muito baixa qualidade visual. As zonas de implantação do projeto que afetam zonas de maior 
qualidade visual identificam-se na rotunda a seguir à marca 1+000 e no troço próximo da rotunda que assinala a marca dos 3+000 m. 
No que diz respeito à capacidade de absorção visual verifica-se que esta é elevada, representando as duas classes de valoração mais baixa cerca de 72 % da 
área observada. 
Genericamente todas as Subunidades de Paisagem identificadas possuem uma capacidade de absorção visual elevada a muito elevada, uma vez que a 
morfologia do território observado contribui para um baixo grau de apropriação visual generalizado na área de influência visual. As áreas de maior 
apropriação/vulnerabilidade visual e consequente menor capacidade de absorção visual localizam-se em pontos específicos do território associados a maiores 
cotas, com maior significância no setor sul da Subunidade de Paisagem 01 e no setor este da Subunidade de Paisagem 02. 
Na generalidade, a área em estudo apresenta uma sensibilidade visual média, cerca de 39 %, seguida da classe de baixa sensibilidade à qual corresponde 
cerca de 31%. 
Em suma, a determinação da capacidade paisagística do território, ou seja, a avaliação da sensibilidade visual no que respeita ao acolhimento de novas ações 
antrópicas, permite-nos sintetizar que a área em estudo é possuidora de uma média capacidade paisagística, evidenciando uma vulnerabilidade mediana à 
intrusão de elementos exógenos. 
 

Para a caracterização do Património foi realizado um levantamento bibliográfico, cartográfico e de campo, de modo a se caracterizar o património existente na 
zona do Projeto. Foram assim, identificadas 12 Ocorrências patrimoniais. 1 de carater arqueológico e 11 de carater arquitetónico nas áreas de incidência direta 
e indireta. 
 

Para a caracterização do descritor Componente Social e Saúde Humana foram definidos dois níveis: a região e o concelho. Em termos de localização 
geográfica, como já referido, a Área de Implantação do Projeto localiza-se na região do Alto Alentejo, Distrito de Portalegre, concelho de Campo Maior, nas 
Freguesias de São João Baptista e Nossa Senhora da Expectação.  
Foram estudados um conjunto significativo de variáveis e indicadores socioeconómicos como o território e demografia, a estrutura do emprego, atividades 
económicas, a estrutura empresarial e as acessibilidades. Ainda neste âmbito e relacionado com a componente da Saúde Humana, foram abordados as 
infraestruturas de apoio à saúde, o perfil local de saúde e os fatores ambientais de saúde humana - Clima e qualidade do Ar, Qualidade da água e saneamento, 
Alterações climáticas e Ambiente sonoro. 
Da análise efetuada no EIA é possível retirar alguns traços caracterizadores da realidade em presença e que podem ser considerados estruturantes e, como 
tal, subjacentes às tendências evolutivas da área em estudo, destacando-se: 
A proximidade histórica e cultural a Espanha oferece uma vantagem sóciocultural dual e transfronteiriça. Dado o clima ameno e a beleza natural, o Alentejo têm 
vindo a ganhar uma apetência turística indiscutível, já iniciada nos princípios do séc. XX. Estes dois fatores combinam-se distintamente no pequeno território, 
uma vez que há diferenças nas condições morfológicas e climatéricas do litoral para o interior. 
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Portugal tem, desde há largas décadas, registado uma forte tendência para um desenvolvimento assimétrico, entre o litoral, mais industrializado, povoado e 
desenvolvido, e o interior, mais ruralizado e com significativa tendência para o despovoamento e a recessão demográfica, condições que, aliás, vão normalmente 
a par uma vez que assentam as suas bases nos mesmos fatores. Contudo, mais recentemente, esta assimetria tem vindo a ser contrariada, podendo hoje 
distinguir-se já a existência de alguns eixos de desenvolvimento no interior do país, como no caso do eixo Elvas-Campo Maior.  
Acresce ainda referir que o papel dinamizador que Campo Maior atualmente possui, deve-se a fatores propiciadores da criação de novas dinâmicas 
socioeconómicas, de que se destacam as acessibilidades, com a melhoria da conectividade e o alargamento das áreas de influência de certos centros urbanos 
periféricos, associadas à criação de emprego e à dinamização de atividades económicas, nomeadamente na área de serviços e da indústria, nomeadamente 
associada ao papel dinamizador que um dos maiores grupos empresariais de Portugal – Grupo Nabeiro possui na região. 
Com efeito o Grupo Nabeiro possui atualmente 25 empresas distribuídas nos mais variados sectores: Indústria; Serviços; Comércio; Agricultura; Imobiliário; 
Hotelaria e Distribuição, organizados por áreas estratégicas. Grande parte delas com centros de produção comercial/industrial no concelho de Campo Maior. 
O Projeto em análise insere-se assim numa região, ou sub-região, que tem sido reforçada de forma significativa desta dinâmica, por via da melhoria das 
acessibilidades e consequente encurtamento de distâncias/tempo de deslocação aos grandes centros como Elvas e Portalegre. 
Ao nível da saúde humana, o concelho de Campo Maior está sob jurisdição da Direção Regional de Saúde do Alentejo, que integra atualmente 47 concelhos e 
abrange uma área de 27.330 Km2, a que corresponde 30,8% do território de Portugal Continental. A atual organização administrativa da Região de Saúde do 
Alentejo, compreende 1 Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) – Alentejo Central e 3 Unidades Locais de Saúde (ULS) – Norte Alentejano, Baixo Alentejo 
e Litoral Alentejano. Tendo por base o Perfil Regional de Saúde 2019 da Região Alentejo, apresentam-se seguidamente alguns dados de referência da Região 
de Saúde do Alentejo: 

• Na Região de Saúde do Alentejo residem 473 235 pessoas (estimativa populacional para 2017), que representam 4,8% da população de Portugal 
Continental.  

• A distribuição espacial da população residente mostra uma maior concentração de efetivos populacionais nos concelhos do ACES Alentejo Central 
e ULS do Baixo Alentejo. 

• Entre os Censos de 2001 e 2011, a região perdeu 2,1% da sua população, ao contrário do que aconteceu entre os Censos de 1991 e 2001, o que 
denuncia uma tendência para o decréscimo de população, verificada na maior parte dos concelhos e ACES/ULS. 

• Região de Saúde do Alentejo apresenta o índice de envelhecimento mais elevado do Continente que tem vindo a aumentar nas últimas décadas.  

• O índice de envelhecimento permite-nos saber quantos idosos (65 e mais anos) é que temos por cada jovem com menos de 15 anos. Esse valor 
tem vindo a crescer, no País e nas regiões. 

• O índice de envelhecimento e o índice de dependência de idosos apresentam valores mais elevados nos concelhos da ULS do Baixo Alentejo e 
ACES do Alentejo central.  

• O aumento de efetivos populacionais idosos, a par do decréscimo acentuado da natalidade, introduziram alterações significativas na pirâmide etária 
da região, com estreitamento da base, o que configura um cenário de acentuado envelhecimento populacional.  

• A esperança de vida à nascença tem aumentado nos últimos anos na região, sendo no último triénio de valor inferior à do Continente. Cada Português 
nascido na Região de Saúde do Alentejo pode esperar viver mais de 80 anos, mais dois anos do que a média europeia. As mulheres vivem cerca 
de mais seis anos do que os homens.  

• O índice sintético de fecundidade tem estabilizado nos últimos anos na região, tem vindo a aumentar, em 2017 atingiu o mesmo valor que no 
Continente. Para uma população crescer naturalmente, cada mulher em idade fértil deve ter mais do que 2,1 filhos. Na Região de Saúde do Alentejo, 
em 2017, cada mulher entre os 15 e os 49 anos tem, em média, 1,38 filhos. 

 

A caracterização da Qualidade do Ar, foi realizada com recurso aos dados da Estação de Monitorização da Qualidade do Ar mais próxima do local de 
intervenção. Assim, foi selecionada a Estação de “Terena” localizando-se, aproximadamente a 50 km NE da área de implantação do projeto, junto a Alandroal.  
A estação de “Terena” dispõe de dados para os seguintes poluentes: SO2, PM2.5, PM10, O3 e NO2. Da análise dos dados apresentado no EIA, verifica-se que 
todos os poluentes para os anos considerados com dados validados/disponíveis (2019, 2018 e 2015) cumprem a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-
Lei n. º102/2010- Proteção da Saúde Humana. 
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Do ponto de vista da Rede de Qualidade do Ar, a área em estudo insere-se na Zona do Alentejo Interior, tendo-se verificado que o índice da qualidade do ar 
global é na sua generalidade de “Muito Bom”.  
No que diz respeito às principais fontes locais identificou-se o setor do transporte como a principal fonte poluente, nomeadamente o tráfego automóvel que 
circula nas estradas envolventes ao projeto (EN371, CM1164, EN373, EN243 e ER 371) principal fonte emissora de NO2, mas também responsável por 
emissões elevadas de partículas inaláveis (PM2,5), compostos orgânicos voláteis (COV) e NH3. 
Outra principal fonte de emissão de poluente do ar na envolvente do projeto é derivada da atividade agrícola (identifica com pormenor no capítulo uso atual do 
solo) na envolvente do traçado. Esta atividade é a principal responsável por emissão de CH4 e de NH3.  
Para além destas fontes poluentes, não foram identificadas outras fontes significativas de emissão de poluentes atmosféricos na envolvente do projeto em 
estudo. 
No que se refere a recetores sensíveis em matéria de qualidade do ar, identificaram-se na envolvente e proximidade imediata à área em estudo os seguintes 
recetores. O nível de emissão de poluentes atmosféricos junto aos recetores identificados foi estimado através de um modelo designado Caline 4. 

 R1 – ao Km 0+150 a aprox. 60 m do traçado (orientação Oeste); 
 R2 – ao  Km 0+085 a aprox. 40 m do traçado (orientação Este); 
 R3 – ao Km 0+500 a aprox. 210 m do traçado (orientação Este);; 
 R4 – ao Km 0+770 a aprox. 225 m do traçado (orientação Este); 
 R5 – ao Km 1+100 a aprox. 210 m do traçado (orientação Oeste); 
 R6 – ao Km 1+100 a aprox. 225 m do traçado (orientação Este); 
 R7 – ao Km 1+740 a aprox. 150 m do traçado (orientação Oeste); 
 R8 – ao Km 1+890 a aprox. 145 m do traçado (orientação Este); 
 R9 – ao Km 1+900 a aprox. 100 m do traçado (orientação Oeste); 
 R10 –  ao Km 2+515 a aprox. 40 m do traçado (orientação Este); 
 R11 –  Fim do Traçado a aprox. 165 m do traçado (orientação Sul). 

 

A caracterização climatológica da região onde se insere o Projeto foi realizada com base nos dados da Estação climatológica de Portalegre, localizada aprox. 
a 50 km a NO do projeto, com dados referentes ao período de 1971-2000, disponibilizados no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IP (IPMA). 
No período compreendido entre 1971-2000 a média anual da temperatura foi de 15,2ºC, onde a média anual da temperatura máxima foi de 19,5ºC e a média 
anual da temperatura mínima os 11º C. A média da quantidade de precipitação total registada na estação climatológica de Portalegre foi de 852,4 mm 
De acordo com os dados da estação Climatológica de Portalegre os valores de humidade relativa do ar registados às 9 horas variam entre 59 e 79%, ao longo 
do ano. Os meses com menor humidade relativa do ar são julho e agosto, com valores de humidade de 59%, às 9 horas. 
Na estação Climatológica de Portalegre, os ventos dominantes são de quadrante Noroeste (27,0%), com predominantes dos ventos provenientes de Oeste. A 
velocidade média anual do vento foi de 13,8 km/h. 
No que concerne à componente Alterações Climáticas, é importante referir que têm vindo a ser identificadas como uma das maiores ameaças ambientais, 
sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na atualidade. No que diz respeito ao presente projeto, e tendo presente que o projeto é uma 
via rodoviária, consideramos no EIA, para efeitos de caracterização das emissões de GEE, as emissões produzidas pelos veículos automóveis (uma das 
principais fontes de emissão de CO2).  
A nível nacional foi desenvolvida a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) que tem como objetivo a elaboração de projeções 
climáticas, consequentemente a identificação de impactes sobre o território municipal bem como sobre os sistemas naturais e humanos que o compõem. Desta 
forma, o município em estudo pode analisar, desenvolver e implementar um conjunto coerente e flexível de opções de adaptação que permitam ao município 
estar melhor equipado para lidar com os potenciais impactes das alterações climáticas, bem como tomar partido de potenciais oportunidades.  
Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC). O projeto em estudo, situado no concelho de Campo Maior, não se encontra abrangido 
pelo projeto ClimAdaPT.Local. Considerou-se, para efeito de caracterização,  o estudo realizado para o município mais próximo da área em estudo que é 
aderente desta iniciativa, nomeadamente o município de Castelo de Vide, que se localizada a NO da cidade de Campo Maior a aprox. 55 km. Desse estudo, 
retira-se que é expectável, numa projeção temporal de cerca de 80 anos, as seguintes consequências: 
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 Diminuição da precipitação média anual; 
 Aumento da temperatura média anual, em especial das máximas; 
 Diminuição do número de dias de geada; 
 Aumento dos fenómenos extremos de precipitação. 

 

Para a área de Resíduos, o município de Campo Maior está integrado no sistema multimunicipal de triagem, recolha, valorização e tratamento de resíduos 
sólidos urbanos VALNOR - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA (https://www.valnor.pt/pt/). A nível do projeto o novo Regime Geral da Gestão 
de Resíduos, Decreto-Lei n.º 102-D/2020 de 10 de dezembro, entra em vigor a 1 de julho de 2021, refere a obrigatoriedade de utilização de pelo menos 10 % 
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, na sua redação atual (CCP). Refere ainda a obrigatoriedade de elaboração de um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção 
(PPGRCD) na fase de projeto e revisão/adequação do mesmo para a fase de construção. No âmbito do presente projeto foi elaborado o PPGRCD. 

 

1 0 . P R I N C I P A I S  E F E I T O S  D O  P R O J E T O  N O  A M B I E N T E   

Os principais impactes previsíveis de ocorrer na Biodiversidade, na fase de construção dizem respeito à destruição e fragmentação do coberto vegetal 
presente, considerando-se os mesmos como negativos e pouco significativos. Outro dos principais impactes previsíveis na fase de construção, dizem respeito 
à destruição dos habitats de fauna, associados à destruição do coberto vegetal presente, que implicam a destruição de abrigos e de recursos utilizados pela 
fauna. Consideram-se estes impactes como negativos e, também, pouco significativos. 
Para a fase de exploração, a criação de um espaço artificializado, constitui um fator de alteração e fragmentação do coberto vegetal e dos habitats presentes, 
bem como no caso da fauna, a mortalidade por atropelamento ou colisão e as perturbações das espécies são o foco essencial dos impactes analisados. Assim, 
esperam-se impactes negativos e pouco significativos para estes aspetos. 
 

Os principais impactes, para o descritor Geologia e Geomorfologia, durante a fase de construção prendem-se com as movimentações de terras e a execução 
dos aterros e escavações que vão alterar a fisiografia do terreno. Face ao balanço de terras negativo esperado, será necessário recorre a terras de empréstimo, 
não terem sido identificados geosítios que possam ter interesse como património, que o traçado em estudo não irá afetar qualquer exploração de recursos 
minerais e/ou geológicos o impacte esperado é negativo mas pouco significativo. 
 

No que se refere aos Recursos Hídricos superficiais e subterrâneos durante a fase de construção as principais ações potencialmente geradoras de impactes 
negativos estão relacionadas com a modelação do terreno, movimentações de terras (com especial relevância para as escavações), afetação de linhas de 
água existentes,  afetação de perímetros de proteção de captação de águas para abastecimento público, compactação dos solos e poluição pontual das linhas 
de águas. No EIA, verificou-se a inexistência de afetação de qualquer perímetro de proteção de águas para abastecimento público, bem como de qualquer 
captação de água para abastecimento público e/ou outras e respetivo perímetro de proteção, verificou-se ainda a ausência de desvio de linhas de águas. Não 
foram identificados na zona de intervenção direta do projeto outros usos sensíveis, tais como, nascentes, albufeiras e/ou lagoas de lagoas públicas. Refira-se 
ainda, que tendo em consideração a altura máxima de escavação prevista de aprox. 6 m não são esperados impactes no sistema aquífero presente. Pelo 
exposto, os impactes esperados considerados como negativos, mas pouco significativos.  
No que se refere aos Recursos Hídricos superficiais e subterrâneos para a fase de exploração, os principais impactes ambientais expetáveis derivam dos 
principais aspetos a seguir identificados: 

• Rebaixamento de níveis freáticos, decorrentes da movimentação de terras, nomeadamente das escavações ocorridas durante a construção, nas 
zonas envolventes ao traçado; 

• Alterações devido ao aumento da velocidade de escorrência superficial em consequência da concentração ou aumento de caudais em pontos 
localizados; 

• Aumento das áreas impermeabilizadas (determina a ausência de infiltração imediata no terreno, de uma parte da precipitação e consequentemente 
uma redução na recarga dos aquíferos). 

https://www.valnor.pt/pt/
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Dado não existirem sistemas aquíferos específicos e de importância regional, o facto de a via não interferir como nenhuma zona área de máxima infiltração, 
definida na REN, (interfere somente início do traçado Km 0+030 – km 0+150, e parte deste traçado verifica-se a presença de uma rotunda que será integrada 
paisagisticamente, com Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos), o impacte esperado é pouco significativo. 
Outro dos impactes esperados na fase de exploração, diz respeito à degradação da qualidade da água nas linhas de água existentes, proveniente dos poluentes 
gerados pelo tráfego automóvel e que resultam da combustão da gasolina, gasóleo e desgaste de pneus dos veículos. Entre os poluentes mais comuns e 
preocupantes encontram-se os metais pesados (zinco, cobre, chumbo, cádmio, crómio), os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP), os óleos e gorduras 
e os sólidos suspensos totais. Pode-se antever que os acréscimos nas concentrações dos contaminantes nos cursos de água recetores, será mais crítica nos 
sectores imediatamente a jusante do ponto de descarga, visto que para os trechos mais a jusante, devido ao poder de diluição e autodepuração dos cursos de 
água, preveem-se acréscimos menores. Assim, por forma a estimar a carga poluente gerada pelo tráfego rodoviário foram efetuadas simulações de acordo 
com o Modelo Driver & Tasker (1990) adaptado para o território nacional (LNEC, 2004).Pela análise dos resultados obtidos, verifica-se que não resultarão 
alterações significativas das concentrações de poluentes nas bacias intercetadas pelo traçado. Deste modo, quando comparados os resultados obtidos com 
os valores máximos recomendados e admissíveis para água destinada a rega e com os objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais, 
verifica-se que os limites definidos não serão excedidos, assegurando-se a conservação da qualidade dos recursos hídricos.  
 

Os principais impactes associados à alteração do Ambiente Sonoro existente prendem-se essencialmente com o aumento do ruído esperado pelas atividades 
da obra e circulação de maquinaria afeta à mesma. No entanto, não é expetável que esta alteração do ambiente sonoro seja relevante, pelo que os impactes 
esperados, ainda que negativos sejam pouco significativos. No EIA foram realizadas simulações da propagação do ruído para a fase de exploração. De 
acordo com os resultados obtidos os níveis sonoros decorrentes junto dos recetores localizados na área de potencial influência acústica do projeto, cumprem 
os valores limite de exposição aplicáveis para o projeto em estudo Neste contexto, não são esperados impactes negativos neste descritor ambiental. 
Refira-se ainda, que se prevê que o projeto em análise se traduza em impactes positivos no meio urbano de Campo Maior por onde atualmente circula o 
tráfego da EN371 e que será cativado para o traçado do projeto em avaliação. 
 

No que respeita ao Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo, para a fase de construção/desativação e exploração, os impactes 
ambientais sobre este descritor dizem respeito: 

• Afetação de áreas classificadas/condicionadas nos instrumentos de gestão territorial relevantes ou possibilidade de interferência com disposições 
desses planos. 

• Interferência do Projeto com áreas potencialmente afetas a outros fins ou sujeitas a condicionamentos e restrições de qualquer natureza. 
Decorrente da análise das restrições explanadas no PDM de Campo Maior para as classes de espaço atravessadas verifica-se que as mesmas são compatíveis 
com o projeto. 
Ressalva-se ainda que o PDM de Campo Maior define um Espaço canal destinado à variante municipal à Vila de Campo Maior. O traçado em estudo, 
encontra-se no referido espaço canal entre o km 0+000 ao km 1+700 e o km 1+850 ao km 2+400 (aprox. 73,3% do traçado). O PDM definiu este espaço canal 
como medida cautelar por forma a não inviabilizar a execução da futura variante a Campo Maior, estabelecendo-se um corredor de proteção com largura de 50 
metros para um e para outro lado do eixo, onde é interdita a construção ou qualquer operação de loteamento urbano e que a largura deste corredor de proteção 
e o regime de interdição poderá/será objeto de modificação quando se encontrar aprovado o projeto da variante municipal proposta. 
Nos km´s onde o traçado não se encontra em espaço canal este atravessa outros espaços agrícolas de uso intensivo (km 1+700 ao km 1+995, incluindo 
restabelecimento à Ermida de S. João (na dependência do km 1+625 e km 1+775) e km 2+335 ao km 2+910) e Espaços Agrícolas de sequeiro fora da ZPE 
(km 2+910 até ao final do traçado).   
De chamar à atenção, que o principal objetivo do presente projeto, pretende-se a construção de uma pequena variante que retire o tráfego do atravessamento 
urbano de Campo Maior, associado ao Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE). Este programa tem como objetivos reforçar a Competitividade 
das Empresas, Potenciar a criação de Emprego e Aumentar as Exportações. No âmbito deste programa a Infraestruturas de Portugal está a ser desenvolver 
um vasto conjunto de projetos de melhoria das acessibilidades rodoviárias, representando investimento global estimado em cerca de 102 milhões de euros a 
concretizar de norte a sul do país. 
Assim, a definição no PDM de Campo Maior de um Espaço canal destinado à variante municipal à Vila de Campo Maior e a inclusão do projeto no PAVE 
e no PRR assumem uma preponderância positiva de elevada significância.  
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Considera-se assim impacte positivo na gestão dos instrumentos territoriais devido à nova estrada desenvolver-se maioritariamente em “espaço canal” 
contemplado no PDM de Campo Maior (entre o km 0+000 ao1+700 e o km 1+850 ao km 2+400 - aprox. 73% do traçado) e também devido a que cerca de 
12,7% do traçado, se desenvolve sobre as vias rodoviárias existentes. 
Ao nível das condicionantes ao uso do solo, verifica-se a afetação na área de implantação do projeto das seguintes áreas classificadas como Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) e como Reserva Ecológica Nacional (REN). 
De acordo com a análise efetuada no EIA o projeto em estudo irá afetar 16 021 m2 de área REN o que corresponde a aprox. 20,09% da área total de implantação 
do projeto. Verifica-se ainda que a afetação previsível de Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquífero é  5 164 m2 que corresponde a aprox. 6,5% da 
área total de implantação do projeto. No que diz respeito às Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo a afetação prevista é de 10 857 m2 que corresponde 
a aprox. 13,6 % da área total de implantação do projeto. 

Ressalvando-se, desde já, que face aos ecossistemas afetados da REN, o estudo de drenagem desenvolvido garantirá quer a recolha, quer o correto 
encaminhamento das águas afluentes à plataforma e às zonas suas adjacentes. O projeto de drenagem optou para a área em estudo, e de acordo com as 
recomendações mais recentes sobre o valor dos intervalos de recorrência a adotar em projetos rodoviários, que o dimensionamento hidráulico fosse verificado 
e concebido para um período de retorno genérico de 100 anos. 
Prevê-se ainda que o projeto afete 25 033 m2 de áreas classificas como RAN, o que corresponde a aprox. 31,4% da área total de implantação do projeto. 
Por último, e conforme já referido, no decorrer da elaboração do presente estudo foram contactadas diversas entidades com jurisdição sobre o território, 
decorrente desses contactos efetuados, com o intuito de recolha de informação para a identificação de áreas e/ou pontos críticos que de alguma forma 
pudessem condicionar o desenvolvimento do projeto, não tendo sido identificados condicionalismos de relevância. 
Não foram identificadas condicionantes ambientais relevantes para a execução do projeto, nem impeditivas do mesmo e todas as condicionantes ambientais 
foram compatibilizadas com o projeto. O impacte esperado é negativo e moderadamente significativo (o significado obtido de “moderadamente” é devido à 
afetação de áreas classificadas como REN e RAN). 
 

Para a caraterização dos principais impactes sobre os Solos, prevê-se que ocorram durante a fase de construção, fenómenos de compactação/erosão do solo, 
aumento da área impermeabilizada fruto das movimentações de terras, alteração do balanço hídrico e do padrão de drenagem devido às diversas alterações 
morfológicas dos solos e contaminação do solo com escorrências devido a derrames acidentais de substâncias. Os impactes esperados são negativos, mas 
pouco significativos. Complementarmente, outro principal impacte espetável prende-se com as movimentações de terras, que afetarão o maciço rochoso e 
modificarão localmente a morfologia do terreno. Assim, segundo dados apurados e estimados em Projeto prevê-se um saldo negativo de movimentação de 
terras (Escavação-Aterro) de aprox. 38 000 m3, tendo em conta o valor da movimentação de terras e a necessidade do seu encaminhamento para vazadouro 
autorizado, considera-se este impacte como negativo, mas pouco significativo. 
Para a fase de exploração, os principais impactes esperados derivam da compactação do terreno, da alteração da topografia (com o consequente aumento dos 
fenómenos de erosão) e a impossibilidade da utilização dos solos para, por exemplo, fins agrícolas.  Assim, tendo-se verificado que maioritariamente os solos 
atravessados pertencem à classe de solos com aptidão agrícola condicionada e/ou solos sem/pouca aptidão agrícola (56,3 %). Podemos, também, verificar 
que os solos com aptidão agrícola correspondem somente a 10,5 % do total do projeto, e que mesmo esses, apresentam Limitações resultantes de erosão e 
de escoamento superficial e Limitações do solo na zona radicular, o impacte esperado é negativo, mas pouco significativo.  
 

Os impactes no Uso do Solo resultantes da construção de um Projeto resultam de uma alteração de uso ou da alteração da intensidade de uso existente nas 
zonas de intervenção direta do Projeto e nas respetivas zonas envolventes, por ação indireta e direta. Tendo em conta os usos atuais do solo na área de 
implantação do projeto, verificou-se no EIA a afetação dos seguintes tipos de ocupação do solo: 

• Afetação de áreas agrícolas - aprox. 62,6% de todas as classes de ocupação do solo; 

• Afetação de Prados e Pastagens - aprox. 15,3% de todas as classes de ocupação do solo; 

• Afetação de Culturas permanentes (olival alinhado) - aprox. 13,8% de todas as classes de ocupação do solo. 
Em termos globais, concluímos que dos 79 748 m2 a serem expropriados, 9 738 m2 corresponderão a áreas com uso de Prados e Pastagens e cerca de 70 010 
m2, que englobam a afetação de áreas agrícolas e de culturas permanentes. 
Dado tratar-se de uma estrutura linear com uma extensão reduzida (3 071 m), e apenas duas faixas de rodagem, uma em cada sentido, pelo que os impactes 
decorrentes da construção desta estrutura rodoviária nas culturas agrícolas, são considerados como negativos e moderadamente significativos. 
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Face ao emparcelamento, e à necessidade de se garantir o acesso a parcelas, houve lugar à implementação de adequados caminhos paralelos, nas 
proximidades da designada rotunda 2, com uma extensão da ordem de 100 metros. 
Ao nível dos restabelecimentos está prevista implantação de 2 restabelecimentos, nomeadamente: 

• Na interligação da N373 (Ermida de S. João) com a N371(Elvas); 

• Na dependência de caminho agrícola existente, que também permite acesso à ETAR de Campo Maior (km 2+127) 
Releva-se que, na dependência deste caminho haverá lugar à construção de adequada Passagem Agrícola. 
Desta forma, e relativamente aos restabelecimentos para manutenção da acessibilidade local, os impactes decorrentes da construção desta estrutura rodoviária, 
são considerados como positivos e moderadamente significativos. 
 

No que respeita à Paisagem e globalmente, o projeto representa uma afetação moderada a baixa da mesma, correspondendo o maior impacte à afetação da 
ocupação do solo correspondente a zonas de culturas temporárias de sequeiro e regadio e, em menor grau, à zona de olival. Considerando a reduzida volumetria 
e/ou a quase ausência de coberto arbóreo associada às zonas agrícolas onde o projeto se irá implantar considera-se que a estrutura das Subunidades de 
Paisagem identificadas não irão sofrer uma grande alteração quanto aos seus usos. Trata-se, no entanto, da substituição de um uso rústico por um artificialismo 
do território que irá alterar a natureza das Subunidades de Paisagem afetadas.  
Atendendo ao tipo de projeto, uma vez que não se verifica a implantação de obras de arte (viadutos e/ou pontes) cuja volumetria impeça ou condicione a 
observação e a perceção da paisagem observada considera-se que a afetação na paisagem se verifique maioritariamente ao nível local, correspondendo a um 
impacte direto resultante da afetação dos recursos e ocupações do solo que integram a paisagem observada. A observação do local de implantação do projeto 
indica que a desarborização assume uma importância reduzida, correspondendo globalmente a exemplares arbóreos isolados e não se identificando o abate 
de manchas contínuas de vegetação arbórea. As zonas com exemplares arbóreos que parecem coincidir com o projeto correspondem a oliveiras, que 
pontualmente se verificam no setor sul do projeto, após a rotunda central. A desmatação também assume uma importância reduzida, uma vez que a maior 
parte dos territórios afetados, em particular no troço norte correspondem a terrenos agrícolas extensivos onde não se identificaram manchas contínuas e 
significativas de matos ou arbustos. Considera-se que a alteração da morfologia assume uma importância média, uma vez que a implantação do traçado implica 
o nivelamento do território em toda a sua extensão, no entanto, uma vez que não se verifica a execução de grandes taludes ou muros de suporte de grande 
dimensão a sua extensão assumirá uma importância maioritariamente local. que seja perturbada a continuidade e consequente contribuição para com os 
açudes localizados a sul. 
Desta forma, e para os itens da Desmatação, Desarborização e Interferência com linhas de água ou alteração do seu curso, os impactes estimados foram 
considerados como sinal negativos, mas pouco significativos. Para a Alteração da morfologia: aterros e escavações, os impactes estimados foram 
considerados como sinal negativos, e moderadamente significativos 
Identifica-se igualmente, um impacte positivo e significativo, com a entrada em funcionamento da nova via que irá melhorar a acessibilidade à Zona Industrial 
de Campo Maior, associado ao aproveitamento da paisagem alentejana pelos utentes da nova estrada, tirando partido da acessibilidade visual magnifica que 
é possível desfrutar, particularmente no enquadramento da aproximação à vila de Campo Maior, incluindo a sua bela muralha. A valorização paisagística, será 
ainda reforçada com a implementação do Projeto de Integração Paisagística (PIP), após a conclusão da obra, das 4 rotundas previstas e dos caminhos paralelos 
e respetivos restabelecimentos.  
 

Para o Património e face aos resultados obtidos nos trabalhos efetuados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção arqueológica do terreno), 
foram identificadas 12 Ocorrências patrimoniais (1 de carater arqueológico e 11 de carater arquitetónico) nas áreas de incidência direta e indireta. As 
Ocorrências Patrimoniais apresentam uma condicionante de nível 2: “Impacte Compatível - Por princípio, não resulta em condicionantes ao desenvolvimento 
do projeto, devendo, mesmo assim, ter o devido acompanhamento arqueológico de obras”. Esperam-se impactes pouco significativos para as ocorrências 
patrimoniais arquitetónicas n.º 1 a n.º 11 que apresentam valor patrimonial reduzido, sem afetação direta de qualquer uma delas. Para a ocorrência de carácter 
arqueológico n.º 12 (“Cabeça do Cubo”), com valor patrimonial elevado, ainda assim sem afetação direta, são esperados impactes moderadamente 
significativos. Para a fase de exploração, não se preveem impactes negativos (diretos ou indiretos). 
 

No que respeita aos impactes na Componente Social e Saúde Humana, durante a fase de construção prevê-se a criação de emprego e dinamização de 
atividades, embora temporária e acompanhando principalmente a fase de construção.  
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Para os aglomerados envolventes e durante a fase de construção, prevê-se uma dinamização de atividades de apoio logístico às obras de construção, como 
sejam as relacionadas com a oferta de alojamentos e restauração. Assim estes aspetos possuem sinal positivo e são considerados como impactes 
moderadamente significativos.  
Ainda na fase de construção, é temporariamente expetável uma diminuição do bem-estar das populações residentes nomeadamente dos residentes na 
envolvente do Projeto, pelos impactes a nível sonoro e de qualidade do ar, devido ao aumento do tráfego de veículos ligados à obra e aos trabalhos da própria 
obra, assumindo estes impactes sinal negativos, mas pouco significativos.  Ao nível das acessibilidades e mobilidade, a construção do Projeto implicará 
ainda que temporariamente a afetação de acessos. Neste âmbito, destacamos a interrupção do CM1164 (Herdade das Argamassas / Campo Maior), na 
dependência do km 0+130; EN373 após a rotunda 2 na dependência do km 1+100 a km 1+325; cruzamento para a Ermida de S. João na dependência do km 
1+625; EN373 na dependência do km 1+775; EN371 na dependência da Rotunda 3 e no cruzamento entre a EN371 e a EN373 na dependência da Rotunda 3 
para o restabelecimento da Ermida de S. João. Assim, ao nível das acessibilidades e mobilidade os impactes esperados são negativos, mas pouco 
significativos. 
No respeitante à componente da Saúde Humana, os impactes relacionados com o ruído são mais visíveis nas áreas de ocupação habitacional existente na 
envolvente, as situações de ocupação habitacional que ficarão mais expostas, pela proximidade à zona de obra, são as que se referem seguidamente: 

• Km 0+090 (lado esquerdo); 

• Km 0+130 (ambos os lados), na dependência do CM 1164; 

• Rotunda 3 (ambos os lados); 

• Km 2+500 (lado esquerdo). 
Globalmente os impactes do fator ruído na Saúde Humana são considerados negativos e pouco significativos, devido ao afastamento de grandes núcleos 
habitacionais/recetores sensível ao longo do traçado. Atendendo à localização dos recetores sensíveis mais próximos se localizarem na proximidade das áreas 
a intervencionar, considera-se que sejam suscetíveis de serem afetadas de forma sensível por emanação de partículas na fase de construção, pelo que se 
considera a manifestação de impactes negativo e moderadamente significativo. 
Já sobre os efeitos associados a determinantes socioeconómicos, como a criação de emprego e o estímulo à economia local e regional, assumem os impactes 
esperados sinal positivo e significativos. 
Para a fase de exploração, o Projeto poderá surgir como um fator potencialmente dinamizador, ao contribuir para uma eventual criação de emprego, com a 
melhoria das acessibilidades à zona industrial de Campo Maior. Com efeito, a dinamização empresarial esperada com a concretização do Projeto, poderá 
constituir uma mais valia para o tecido industrial da região, bem como para a melhoria das acessibilidades locais e regionais. Este impacte poderá ser 
permanente face ao número de postos de trabalhos criados nas empresas, decorrentes da dinamização comercial expetável. Assim, manifestam-se impactes 
positivos, potenciando a dinamização económica e de desenvolvimento social, o que invariavelmente poderá refletir-se nas características demográficas e de 
povoamento da zona. Assim, é esperado um impacte positivo e moderadamente significativo.  
 

No que respeita à Qualidade do Ar, o principal impacte durante a fase de construção decorre das terraplenagens e circulação e operação de veículos, máquinas 
e equipamentos afetos à obra, no local de trabalho e nas vias de acesso com a emissão de poeiras provenientes das atividades de construção. Este impacte 
esperado será negativo e pouco significativo tendo em conta o número reduzido de recetores sensíveis na proximidade do traçado, a distância aos recetores 
sensíveis e a envolvente da área de implantação. Para a fase de exploração, existirá um incremento de poluentes atmosféricos derivados da exploração da 
nova via rodoviária. Os impactes na qualidade do ar provocados pela exploração do projeto em estudo, foram determinados com base num modelo matemático 
de dispersão de poluentes na Atmosfera. O modelo utilizado foi o CALINE 4, desenvolvido pelo California Department of Transportation (CALTRANS). Dos 
resultados do modelo verificou-se a que para qualquer dos cenários simulados os valores obtidos são todos inferiores aos valores legislados. Considera-se 
assim, os impactes relacionados como negativos, mas pouco e Significativos. 
 

Para o Clima, durante as fases de construção e exploração, não se perspetiva a ocorrência de impactes, que, de alguma forma, possam induzir alterações, 
quer ao nível local quer ao nível regional, nas condições climáticas e micro climáticas atualmente existentes. 
Em termos de Alterações Climáticas, importa mencionar que o projeto implica a emissão de gases com efeito de estufa, por parte do tráfego rodoviário. 
Contudo, o afastamento do tráfego rodoviário do centro da cidade, bem como a melhoria das condições de circulação e da expetável modernização do parque 
automóvel, poderá permitir uma diminuição das diminuição das emissões de gases com efeito de estufa (GEE). 
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Assim, durante a construção são expetáveis impactes decorrentes da destruição do coberto vegetal e consequente diminuição do sequestro de CO2, bem como 
da emissão de Gases de Efeito de Estufa em virtude da circulação de veículos afetos à obra, que se consideram ser negativos, mas pouco significativos. Já 
durante a fase de exploração, são previsíveis impactes resultantes das emissões de GEE provenientes do tráfego rodoviário, sendo esperados impactes 
negativos, mas pouco significativos. 
 

No respeitante aos Resíduos, o principal impacte negativo decorre na fase de construção, associado à produção de resíduos resultantes das atividades de 
construção, estando previsto o acompanhamento ambiental da obra e a verificação/adaptação da aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
construção e Demolição (PPGRCD) elaborado na fase de projeto, consideramos que os impactes sejam pouco significativos.  
Na fase de exploração é previsível a produção de resíduos provenientes dos próprios veículos que circularão na estrada ou transportados pelo vento e que se 
acumularão nas bermas e taludes. Importa igualmente referir a produção de resíduos nas atividades de manutenção da infraestrutura rodoviária, 
nomeadamente: asfalto e produtos de alcatrão, tintas, colas e resinas e, eventualmente, mistura de resíduos de construção e demolição. A “produção” deste 
tipo de resíduos será ocasional, de quantidade muito reduzida, tendo os mesmos, destino final adequado (operador de resíduos devidamente licenciado), 
considera-se o impacte como pouco significativos. 
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1 1 . M E D I D A S  D E  M I N I M I Z A Ç Ã O  E  M O N I T O R I Z A Ç Ã O  P R E V I S T A S   

Nos Capítulos 8 e 9 do EIA estão descritos as Medidas de Minimização previstas e os Planos de Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental no âmbito da 
implantação do Projeto. No sentido de sistematizar a informação, apenas se apresentam as principais medidas especificas que devem ser aplicadas a cada 
descritor/temática ambiental, para a fase prévia ao licenciamento, pré-fase de construção, fase de construção e fase de exploração.  
 

FASE DE CONSTRUÇÃO  

Biodiversidade 

• Realização de ações de sensibilização ecológica aos trabalhadores, sensibilizando-os para o interesse das áreas classificadas em que se encontram, 
diferenciando as principais espécies de vegetação autóctone (a preservar) ou alóctone invasora (a controlar), assim como a evitar a mortalidade 
acidental de fauna presente. 

• Preservação da vegetação natural, que constitui habitat para fauna, fora das áreas de intervenção direta do projeto. Não devem ser afetadas 
desnecessariamente outras áreas que as que vão ser alvo de intervenção. Toda a circulação de máquinas e trabalhadores deve estar circunscrita aos 
caminhos existentes ou a construir. 

• As linhas de água devem ser salvaguardadas de eventuais afetações negativas. Qualquer intervenção nos pontões existentes e nas PHs a substituir 
ou colocar, devem evitar a afetação da linha de água ou de vegetação ripícola presente. 

• As linhas de água devem ser salvaguardadas de eventuais afetações negativas. Qualquer intervenção nos pontões existentes e nas Passagens 
hidráulicas a substituir ou colocar, devem evitar a afetação da linha de água ou de vegetação ripícola presente. 

• As ações que gerem maior perturbação devem ser ocorrer durante o período diurno, evitando ao máximo a perturbação noturna da área. 

• Devem ser conduzidas ações de remoção e controlo da vegetação exótica invasora presente na área envolvente à via (nomeadamente, a cana, o 
ailanto e a robínia, que se encontram amplamente presentes nas linhas de água e ao longo das bermas das vias existentes). 

Componente Social e Saúde Humana 

• Realização de ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras, 
relativamente às intervenções suscetíveis de causar impactes ambientais e as medidas minimização a implementar, designadamente normas e 
cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

• Durante a fase de construção, deverão ser garantidas as normais condições de acessibilidade à população local, nomeadamente ao nível de limpeza, 
desobstrução das vias e manutenção adequada dos acessos. 

• Sempre que os acessos às propriedades forem interrompidos terá que ser comunicado aos proprietários e ser assegurada a criação de acessos 
alternativos. Os acessos a criar deverão ser acordados com os proprietários garantindo, no mínimo, os atuais níveis de acessibilidade. Estas 
interrupções deverão limitar-se ao mínimo período de tempo possível. 

• Divulgar o programa de execução das obras na Câmara Municipal de Campo Maior, bem como nas freguesias de São João Baptista e Nossa Senhora 
da Expectação. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva 
calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades. 

• Reconstrução de todos os pavimentos danificados pelas viaturas afetas à obra, nomeadamente em passeios e ruas das localidades próximas. 
Ambiente Sonoro 

• As operações de construção mais ruidosas, apenas deverão ter lugar nos dias úteis, das 8h00 às 20h00, em conformidade com a legislação em vigor. 

• Assegurar a manutenção e revisão periódica de todos os veículos e de toda a maquinaria de apoio à obra. 
Solos e Usos do Solo 

• Tomar medidas para reduzir a formação de poeiras e lamas nos pavimentos e áreas pedonais, na fase de construção, pela aspersão regular dos 
percursos de obra e pela limpeza e lavagem de rodados na transição para áreas pavimentadas. 

• Os trabalhos associados à execução da obra deverão ser planeados de forma a minimizar os conflitos com a atividade agrícola na zona de intervenção, 
levando em consideração o calendário agrícola e o estado das culturas. No caso do olival deverá ser permitida a colheita das azeitonas por parte dos 
proprietários, nos meses de novembro e dezembro, antes do corte das oliveiras. 
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Recursos Hídricos 

• Deverá ter-se um cuidado especial nos trabalhos em estaleiros e com a maquinaria, de forma a evitar o derramamento de óleos, combustíveis e outros 
poluentes nas linhas de água ou na sua proximidade. 

• Caso ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto 
absorvente adequado, devendo ser providenciada a remoção dos solos afetados e seu encaminhamento para destino final por operador licenciado. 

• Cuidado na execução das obras na proximidade das diversas linhas de água existentes por forma a minimizar eventuais afetações destas, com especial 
atenção à PH especial a construir ao km 1+950, na proximidade da rotunda 3. 

Paisagem 

• Todas as oliveiras incluídas na faixa de intervenção, que terão de ser removidas, deverão ser aproveitadas para transplantação, em linha com a 
proteção desta cultura através do Decreto-Lei 120/86 de 28 de maio, particularmente considerando o previsto no nos termos da alínea j) Art. 2.º que 
as autorizações de arranque ou de corte serão concedidas. 

• Deverá efetuar-se a delimitação de áreas a proteger, uma vez que se trata de áreas de acesso condicionado a maquinaria e a pessoal. Estas áreas 
devem ser vedadas em obra com vedações temporárias, reutilizáveis ou recicláveis. 

• As ações de desarborização/desmatação da área afetada devem decorrer preferencialmente no período de outubro a dezembro. 

• Deverão ser mantidos, sempre que tecnicamente possível, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem, nomeadamente junto 
aos caminhos e nos limites das propriedades. 

• Efetuar a decapagem da camada arável do solo em todo o corredor de intervenção conforme preconiza o projeto, antes dos trabalhos de movimentação 
de terras. O seu armazenamento deverá ser feito em pargas, com altura não superior a 1,5 metros, e poderá ser reutilizada no revestimento dos taludes 
a tratar e nas novas rotundas. 

• Deverá ser preservada toda a vegetação arbórea e arbustiva existente nas áreas não atingidas por movimentos de terra através de sinalização 
adequada, em particular das manchas de vegetação com potencial para a conservação, como sucede nos acessos a este das rotundas norte e central, 
garantindo-se a preservação da vegetação existente, evitando-se a movimentação de terras e a circulação de máquinas e viaturas. 

• Devem ser adotadas medidas de recuperação paisagística definidas a priori das zonas de estaleiro, de empréstimo e de depósito de materiais, por 
forma a estabelecer atempadamente a integração paisagística destes espaços (da responsabilidade do empreiteiro). 

• Nas linhas de água ou de drenagem natural deverá garantir-se a preservação da vegetação ripícola presente, evitando-se a movimentação de terras, 
circulação de máquinas e viaturas, depósitos de materiais ou entulhos e instalação de estaleiros nas zonas adjacentes. 

• Implementação do Projeto de Integração Paisagística. 
Património Cultural 

• Acompanhamento Arqueológico com prospeção sistemática da área de escavação e acompanhamento Arqueológico de todas as ações de 
revolvimento de terras, incluindo as zonas de vazadouro e estaleiro. Todas as zonas de estaleiro e vazadouro, a serem utilizadas durante o projeto, 
deverão ser prospetadas pelo arqueólogo responsável pelo acompanhamento arqueológico da obra. Deve ter-se em conta que face à extensão do 
projeto, sempre que existam duas ou mais máquinas de remoção de terras a trabalhar ao mesmo tempo e no espaço de mais de 20m entre ambas, 
deverá existir um segundo Arqueólogo / Técnico de Arqueologia de forma a assegurar esse trabalho. 

• Prospeção sistemática da área de escavação antes e depois de se proceder à desmatação até se atingir o substrato rochoso ou os níveis minerais 
dos solos removidos e acompanhamento arqueológico sistemático e integral de todos os revolvimentos de terras vegetais, com registo fotográfico e 
gráfico do processo seguido. 

Qualidade do Ar 

• Durante as operações de movimentação de terras proceder à aspersão de água das áreas intervencionadas para minimizar o levantamento de poeiras 
no período seco, caso se revele necessário. 

• Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição de solos nos períodos de maior 
pluviosidade. 
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• Proceder-se-á à manutenção dos veículos pesados em boas condições, de modo a evitar casos de má carburação e as consequentes emissões de 
escape excessivas e desnecessárias. 

• Dada a necessidade de se proceder à movimentação de terras, deverá proceder-se à cobertura dos camiões que transportam essas terras, 
minimizando assim a emissão de poeiras por ação do vento. 

• Cuidados especiais nas operações de carga, descarga e deposição de materiais de construção e de materiais residuais da obra, especialmente se 
forem pulverulentos ou do tipo particulado, nomeadamente com o acondicionamento controlado durante a carga, a adoção de menores alturas de 
queda durante a descarga, a cobertura e a humidificação durante a armazenagem na área afeta à obra. 

• Proibição da realização de queimas a céu aberto. 
Resíduos 

• A legislação vigente em matéria de gestão de resíduos deverá ser escrupulosamente cumprida, tendo em vista a prevenção de produção de resíduos, 
a sua reutilização e reciclagem, bem como outras formas de valorização e consequente redução da sua eliminação final, assegurando um elevado 
nível de proteção do ambiente.  

• Deverá ser evitada a deposição temporária de resíduos produzidos na obra, assegurando, desde o início da mesma, as metodologias mais indicadas 
à sua gestão, ou seja, as condições e equipamentos de recolha seletiva, armazenamento, transporte e destino final mais adequado aos diferentes 
tipos de resíduos. 

• Implementação de boas práticas ambientais no decorrer da fase de construção, nomeadamente na gestão de resíduos e operações e atividades 
necessárias – Identificação, Segregação, Acondicionamento Temporário ou Interno, Reutilização, Reciclagem e Valorização de Resíduos e Recolha e 
Destino Final dos Resíduos. 
 

FASE DE EXPLORAÇÃO  
Biodiversidade 

• O enquadramento ecológico das bermas e taludes adjacentes deve ser verificado periodicamente, potenciando o desenvolvimento das comunidades 
autóctones locais. 

• Nas ações de conservação e manutenção da infraestrutura rodoviária, as bermas áreas alvo de desmatação devem ser reduzidas ao mínimo 
necessário, através de corte seletivo de espécies e verificando as situações em que a poda de uma árvore pode substituir o abate da mesma. 

• Nas ações de conservação e manutenção da infraestrutura rodoviária deve ser implementado e mantido o controlo de espécies invasoras na área 
pertencente à via, a médio-longo prazo – salienta-se o caso da cana Arundo donax, do ailanto Ailanthus altissima e da robínia Robinia pseudoacacia. 

• Nas ações de conservação e manutenção da infraestrutura rodoviária deve a manutenção periódica das obras de arte evitar a obstrução das mesmas 
de forma a que possam ser utilizadas pela fauna. Mesmo as passagens hidráulicas de menores dimensões podem ser eventualmente utilizadas por 
anfíbios, répteis ou micromamíferos, se não estiverem totalmente preenchidas por água ou obstruídas. 

• A manutenção periódica das obras de arte previstas, deve evitar a obstrução das mesmas de forma a que possam ser utilizadas pela fauna. Mesmo 
as passagens hidráulicas de menores dimensões podem ser eventualmente utilizadas por anfíbios, répteis ou micromamíferos, se não estiverem 
totalmente preenchidas por água ou obstruídas. 

Recursos Hídricos 

• Assegurar a regular limpeza e desobstrução dos órgãos de drenagem. 

• No caso de se verificar um acidente de veículos que transportem matérias perigosas, nomeadamente uma descarga acidental de materiais poluentes 
para o meio aquático ou para o próprio solo, deverão ser tomadas as medidas adequadas. 

Paisagem 

• Aplicação das medidas de controlo da erosão dos taludes, executando as ações de manutenção da vegetação. 

• A aplicação dos produtos de controlo de infestantes herbáceas deve ser reduzida, ou no caso da sua impossibilidade, restringida a substâncias de 
efeitos reduzidos na fauna e flora natural. 
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PLANO DE MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL  
Usualmente os planos de monitorização são determinados em função da magnitude dos impactes, e associados às seguintes temáticas ambientais - Recursos 
Hídricos – Superficiais e Subterrâneos; Ambiente Sonoro; Qualidade do Ar e Biodiversidade. 
Perante a evidência técnica que a magnitude dos impactes se verifica com mais intensidade na fase de construção, sendo certo que os impactes ambientais 
identificados na fase de exploração são globalmente residuais e pouco significativos, fruto da tipologia da infraestrutura rodoviária, da área de implantação e dos 
aspetos técnicos do projeto em estudo, consideramos não estarem reunidos os pressupostos técnicos para a implantação e operacionalização de Programas de 
Monitorização. 

 
No âmbito das medidas de gestão ambiental, preconizamos a necessidade de os trabalhos serem acompanhados ambientalmente e arqueologicamente no 
decorrer da fase de construção, fiscalizando o cumprimento e implementação das medidas de minimização, cuja responsabilidade operacional recai sobre a 
Entidade Executante (empreiteiro). 
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1 2 . S Í N T E S E  F I N A L  

O atual regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) encontra-se instituído pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro de 2017 (entrando 
em vigor a 1 de janeiro de 2018) anteriormente instituído pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro no seguimento da transposição da Diretiva 
Comunitária 2014/52/EU de 16 de abril. 
Assim, após análise do Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro verifica-se que o presente projeto está enquadrado no Anexo II, ponto 10 – Projetos de 
Infraestruturas, alínea e) – Áreas Sensíveis, sendo o Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), definido como: “Análise caso a caso – Estradas: 

todas as que não se encontrem abrangidas pelos limiares definidos para o caso geral.” 
O principal objetivo do EIA foi o de identificar, prever e avaliar quais os principais impactes decorrentes da implementação do Projeto (fases de construção, 
exploração e desativação do mesmo) e propor medidas de minimização adequadas aos impactes ambientais negativos identificados, que possam reduzir e/ou 
eliminar os impactes ambientais negativos esperados ou que possam potenciar efeitos positivos. Espera-se que o EIA contribuía para a 
compatibilização/sustentabilidade ambiental do Projeto com o meio envolvente. 
Com base nos estudos efetuados e resultados obtidos, pode concluir-se que da implantação do Projeto em estudo, resultarão quer impactes ambientais 
negativos, quer impactes ambientais positivos. Os impactes identificados (negativos e positivos) vão deste o POUCO SIGNIFICATIVO a SIGNIFICATIVOS, tanto para 
a fase de construção, como para a fase de exploração. Identificam-se de seguida os impactes MODERADAMENTE SIGNIFICATIVOS e SIGNIFICATIVOS. 
IMPACTES NEGATIVOS - FASE DE CONSTRUÇÃO 

o Biodiversidade–Flora (impacte pouco significativo): Destruição do coberto vegetal e a perturbação; 
o Biodiversidade–Fauna (impacte pouco significativo): Redução/alteração das áreas de alimentação e refúgio e a redução de disponibilidade de 

habitats resultante da implantação do projeto, e a perturbação e eventual mortalidade; 
o Condicionantes ao uso do solo (impacte moderadamente significativo): Afetação de Áreas Classificadas como Reserva Agrícola Nacional [afetação 

de aprox. 31,39 % relativo à área total de intervenção do projeto] e áreas da Reserva Ecológica Nacional [afetação de aprox. 20,09 % relativo à área 
total de intervenção do projeto]. 

o Solos e Usos do Solo (impacte moderadamente significativo): Trabalhos gerais de implantação (incluindo movimentações de terras, pavimentação, 
compactação do solo e aumento da erosão devido à movimentação das máquinas, contaminação do solo com escorrências devido a derrames 
acidentais de matérias perigosas utilizadas); 

o Património (impacte moderadamente significativo): identificação de 1 Ocorrência patrimonial de carácter arqueológico com valor patrimonial elevado 
designada como  “Cabeça do Cubo”; 

o Saúde Humana (impacte moderadamente significativo): exposição a poeiras e a gases poluentes. 
IMPACTES NEGATIVOS - FASE DE EXPLORAÇÃO 

o Biodiversidade–Flora (impacte pouco significativo): Alteração e fragmentação coberto vegetal; 
o Biodiversidade – Fauna (impacte pouco significativo): Fragmentação habitats e efeito-barreira, perturbação e eventual mortalidade; 
o Paisagem (impacte moderadamente significativo): impactes estruturais/funcionais na paisagem decorrentes da alteração da morfologia: aterros e 

escavações. 
o Componente Social e Saúde Humana (impacte moderadamente significativo): Afetação de aspetos socioculturais e de qualidade e nível de vida dos 

residentes, exposição a poeiras e a gases poluentes; 
São também, conforme já referido, esperados impactes POSITIVOS para a fase de construção e para a fase de exploração, identificando-se os mesmos de 
seguida.  

IMPACTES POSITIVOS - FASE DE CONSTRUÇÃO 
o Ordenamento do Território e Condicionantes de Uso do Solo  [impacte significativo]: A nova estrada vai desenvolver-se maioritariamente em “espaço 

canal” contemplado no PDM de Campo Maior (entre o km 0+000 ao1+700 e o km 1+850 ao km 2+400 - aprox. 73% do traçado). Verifica-se ainda 
que 12,7% do traçado se desenvolve sobre as vias rodoviárias existentes. Outro aspeto positivo é a inclusão do projeto no PAVE (Programa de 
Acessibilidades a Áreas Empresariais”,  que tem como objetivo reforçar a Competitividade das Empresas, Potenciar a criação de Emprego e Aumentar 
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as Exportações. No âmbito deste programa a Infraestruturas de Portugal está a ser desenvolver um vasto conjunto de projetos de melhoria das 
acessibilidades rodoviárias, representando investimento global estimado em cerca de 102 milhões de euros a concretizar de norte a sul do país. 

o Usos do Solo (impacte moderadamente significativo): Restabelecimentos e Acessibilidade local garantidas. 
o Componente Social e Saúde Humana (impacte significativo): Características demográficas e de povoamento da zona, atividades económicas, 

emprego e qualificação, beneficiação de acessos, população e sua qualidade de vida e efeitos de determinantes socioeconómicos relacionados com 
a saúde humana. 

IMPACTES POSITIVOS - FASE DE EXPLORAÇÃO 
o Biodiversidade e  Recursos Hídricos [impacte significativo]: requalificação a médio/longo prazo da galeria ripícola, da linha de água, ribeira dos 

Mudos, próximo da rotunda 3, atualmente degradada e com presença de espécies invasoras.  
o Paisagem (impactes significativos): melhoria da estrutura da paisagem e do seu valor visual, impactes visuais com a renovação do elenco florístico 

através do Projeto de Arquitetura Paisagista. 
o Componente Social e Saúde Humana (impacte moderadamente significativo): Dinamização empresarial esperada com a concretização do Projeto, 

poderá constituir uma mais valia para o tecido industrial da região, bem como para a melhoria das acessibilidades locais e regionais. Este impacte 
poderá ser permanente face ao número de postos de trabalhos criados nas empresas, decorrentes da dinamização comercial expetável. 

o Componente Social e Saúde Humana (impacte significativo): melhoria das acessibilidades, passando a dispor Campo Maior de uma ligação mais 
rápida e segura, o que terá reflexos na dinamização das atividades económicas (indústria, comércio e turismo) e poderá contribuir para um acréscimo 
no investimento da região, provocando um impacte positivo, na acessibilidade local e regional. A nível local, maior facilidade de acessos. A existência 
de uma fácil e rápida acessibilidade induzirá o aumento da capacidade de atração das áreas envolventes, sendo o seu crescimento, contudo orientado 
pelas intervenções de ordenamento da câmara municipal de Campo Maior. Melhoria das condições de segurança, no centro de Campo Maior, 
evitando a passagem de veículos pesados e de mercadorias pelo centro urbano. 

No seguimento da síntese conclusiva, consideramos efetivamente que este Projeto assume características muito particulares, potenciando a manifestação de 
fatores muitos relevantes para a dinamização de toda uma região, ao contribuir para a criação de emprego, suscetível de fixar atividades e populações. 
A sua presença e, sobretudo, a duração da sua permanência, poderão contribuir de forma significativa para uma alteração, dos padrões demográficos 
atualmente existentes já que, qualquer que seja a sua origem, envolverá expetavelmente a imigração de um volume significativo de trabalhadores, bem como 
da especialização necessária para a execução das diversas atividades. 
Importa por último referir que foi considerado no presente EIA, e com vista a prevenir potenciais impactes ambientais associadas à fase de construção, e no 
âmbito da postura pró-activa para o Ambiente das INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A., instrumentos como o Acompanhamento Ambiental das Empreitadas 
que visa garantir a aplicabilidade das medidas de minimização apresentadas no presente EIA dando ainda resposta a eventuais situações ambientais 
decorrentes das atividades construtivas. 
Pelo exposto, e apesar da manifestação de impactes negativos, particularmente para a componente da Biodiversidade, Componente Social e Usos dos Solos 
(com especial incidência na fase de construção) conclui-se que o Projeto em análise é ambientalmente viável e potenciador de diversos impactes positivos, 
destacando-se a melhoria das condições de acessibilidade ao tecido industrial de Campo Maior e das condições de acessibilidade, circulação e segurança no 
centro urbano de Campo Maior – evitando a passagem de veículos pesados e de mercadorias pelo centro urbano. 
 

Lisboa, fevereiro de 2022 

 
Hugo Garcia dos Santos, 

Coordenação Geral 
Eng.º do Ambiente 
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