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1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de 

Dezembro, procedeu-se à Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental 

do projeto Melhoria das Acessibilidades à Zona Industrial de Campo 

Maior. 

O proponente deste projeto é a Infraestruturas de Portugal, SA que é, 

também, a entidade licenciadora. 

 

2. O PROJETO 

O 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. 

 

3. LOCALIZAÇÃO 

O Projeto localiza-se no concelho de Campo Maior, freguesia de São João 

Batista e Nossa Senhora da Expectação. 

 

4. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública decorreu durante 30 dias úteis, de 8 de março a 19 de 

abril de 2022. 
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5. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE 

CONSULTA 

A documentação relativa a este procedimento de consulta pública esteve 

disponível no portal Participa.pt. 

 

6. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO  

A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não 

Técnico, foi feita por meio de: 

- Afixação de Anúncios na CCDR Alentejo e na câmara municipal de 

Campo Maior; 

- Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social de 

âmbito nacional; 

- Divulgação na internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e 

no portal Participa.pt; 

- Envio de comunicação às ONGA de âmbito nacional e da área de 

implantação do projeto, constantes no RNOE; 

- Envio de comunicação a diversas entidades.  

 

7. PROVENIÊNCIA E SÍNTESE DAS EXPOSIÇÕES 
RECEBIDAS 

Durante o período de consulta pública foram recebidas 2 exposições 

provenientes de GEDA - Grupo de Ecologia e Desportos de Aventura; um 

cidadão, a título individual. 

O GEDA alerta para o facto de que a ZPE de Campo Maior (PTZPE0043) será, 

mais uma vez, afetada pelos ambiciosos projetos rodoviários com vista ao 

desenvolvimento da região e do país e realça que o troço, objeto deste 

projeto, já foi intervencionado há cerca de 10 anos. E que, derivado da 

regressão dos habitats, da contínua, incessante e crescente pressão sobre os 

mesmos e suas espécies, urge uma tomada de posição sobre os efeitos desta 

intervenção, por forma a encontrar equilíbrios, numa relação 

homem/natureza cada vez mais assimétrica. Sublinha, ainda, esta entidade 
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que o trânsito que utiliza a EN 373, “fluxo de tráfego proveniente de Norte 

com destino à autoestrada A6 e à fronteira espanhola, se desenvolve através 

de um percurso sinuoso e lento”, cuja trafego médio diário anual (TMDA) é 

de 3.602 veículos dia, sendo que destes 12,6 % são pesados, ou seja, cerca 

de 455 veículos pesados, que atualmente circulam pela EN 373 entre Campo 

Maior e Elvas, vão passar a circular pela fronteira do Retiro após a intervenção 

proposta. Na sua perspetiva, esta intervenção tem como real objetivo 

melhorar a permeabilidade fronteiriça, a segurança e a economia de 

circulação do trânsito pesado de mercadorias com origem nos eixos 

Autoestrada E90 / A5 de ligação a Madrid com ramal de conexão à Andaluzia, 

com destino ao centro e norte de Portugal pela ER 371, via Portalegre e dizer 

ser um benefício do projeto a preservação da ZPE de Campo Maior, como se 

nas zonas críticas, a circulação de pesados fosse atenuada pela intervenção, 

quando na verdade se trata do inverso, revela enorme falta de honestidade. 

Pelo exposto o GEDA reivindica a implementação de medidas compensatórias 

para a ZPE de Campo Maior e de atenuação da circulação viária, por conta 

dos fortes e nefastos efeitos do trânsito pesado no referido troço, que vem 

exercer mais pressão sobre este singular e frágil ecossistema e suas aves 

estepárias cada vez mais ameaçadas. Os efeitos são indiretos e de grande 

impacte para a conservação e manutenção do equilíbrio do ecossistema, que 

o estado Português se comprometeu defender através da Diretiva Aves e 

Rede Natura 2000, e reforça que está disponível para colaborar num conjunto 

de soluções que atenuem e compensem os fortes impactes dos cerca de 

141.194 veículos pesados que ali vão circular ao ano. 

O cidadão, que a título individual se pronunciou, solicita que em obra se 

tenha atenção as seguintes sugestões:  

A nascente: reservatório de abastecimento de água junto a casa (que se 

encontra na parte inferior da foto, assinalada com A), na proximidade da 

rotunda 3, deve ser salvaguardado que as águas pluviais, que atravessam a 

variante do ponto B para o C e que se podem acumular junto da nascente / 

reservatório, não se infiltrem e tornem a água de má qualidade, mas que 

sejam encaminhadas diretamente para a ribeira dos mudos; 
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Garantir a qualidade de vida dos residentes, nomeadamente no que ao ruído 

diz respeito, já que a rotunda 3 está muito próxima da casa de habitação e 

porque todo o trânsito que circulava pela EN373, CMR - Elvas e vice-versa, 

passa no futuro a ser feito por esta rotunda através de troço de Caminho 

Municipal. 
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Melhoria das acessibilidades à zona industrial de Campo Maior 

Avaliação de Impacte Ambiental 

Participação Pública 

 

O GEDA – Grupo de Ecologia e Desportos de Aventura, tem na sua 

missão estatutária a protecção e preservação do ambiente, pelo que 

nesta qualidade vem apresentar o seguinte: 

 

Ao ano de 2011 por força dos trabalhos de “monitorização respeitante 

à avaliação dos impactes sobre as comunidades de aves estepárias, bem 

como da mortalidade por atropelamento no troço da ER 371 entre Campo 

Maior e Retiro”, então dono da obra a Estradas de Portugal, I.P., 

ficámos cientes e confiantes da responsabilidade do estado perante os 

valores naturais, pelas medidas impostas, decorrentes do impacte da 

intervenção sobre o troço da estrada em apreço, dada a sua 

localização na Rede Natura 2000. 

 

Passado pouco mais de uma década, volta esta zona da ZPE de Campo 

Maior (PTZPE0043), no mesmo troço em concreto, a ser afetada pelos 

ambiciosos projetos rodoviários para o desenvolvimento da região e do 

país. 

 

Atentos à regressão dos habitats, à continua, incessante e crescente 

pressão sobre os mesmos e suas espécies, impõe-se uma tomada de 

posição sobre os efeitos desta intervenção, por forma a encontrar 

equilíbrios, numa relação homem/natureza cada vez mais assimétrica. 

 

Segundo a apresentação pública deste projeto efetuada em fevereiro de 

2018, em anexo, o trânsito que utiliza a EN 373, “fluxo de tráfego 

proveniente de Norte com destino à auto estrada A6 e à fronteira 

mailto:geral@geda.pt
http://www.geda.pt/
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espanhola, desenvolve-se através de um percurso sinuoso e lento” cuja 

TMDA é de 3.602 veículos dia, sendo destes 12,6 % pesados. 

 

São cerca de 454 veículos pesados, que atualmente circulam pela EN 

373 entre Campo Maior e Elvas, que vão passar a circular pela 

fronteira do Retiro após a intervenção proposta de “Melhoria das 

acessibilidades à zona industrial de Campo Maior”, porque na verdade 

esta intervenção tem como real objetivo melhorar a permeabilidade 

fronteiriça, a segurança e a economia de circulação do trânsito 

pesado de mercadorias com origem nos eixos Autoestrada E90 / A5 de 

ligação a Madrid com ramal de conexão à Andaluzia, com destino ao 

centro e norte de Portugal pela ER 371, via Portalegre.  

 

Estranhamente o referido anexo diz ser um beneficio do projeto a 

preservação da ZPE de Campo Maior, como se houvesse circulação de 

pesados nas zonas criticas a ser atenuada pela intervenção, quando na 

verdade se trata do inverso, análises e considerações de quem não 

conhece o terreno ou falta de honestidade pela afirmação tão 

desfasada da realidade que se verifica. 

 

Desta forma vimos reivindicar medidas compensatórias para a Zona de 

Proteção Especial de Campo Maior e de atenuação da circulação viária, 

por conta dos fortes e nefastos efeitos do trânsito pesado no 

referido troço, que vem exercer mais pressão sobre este singular e 

frágil ecossistema e suas aves estepárias cada vez mais ameaçadas. 

 

Sem um efeito direto da obra, os seus efeitos são indirectos e de 

grande impacte para a conservação e manutenção do equilíbrio do 

ecossistema, que o estado Português se comprometeu defender através 

da Diretiva Aves e Rede Natura 2000. 
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Face ao exposto estamos disponíveis para colaborar num conjunto de 

soluções que atenuem e compensem os fortes impactes dos cerca de 

141.194 veículos pesados que ali vão circular ao ano. 

 

Campo Maior, 19 de abril de 2022 

 

Sem mais de momento, 

Saudações Eco Ativas;  

A Direção do GEDA 

 

mailto:geral@geda.pt
http://www.geda.pt/


António Laranjo

Presidente do Conselho de Administração Campo Maior  7 de fevereiro de 2018

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ÁREAS EMPRESARIAIS

PROMOVER INVESTIMENTO E CRESCIMENTO

MELHORIA DE ACESSIBILIDADES À ZONA INDUSTRIAL DE CAMPO MAIOR



ÍNDICE

01

02

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ÁREAS EMPRESARIAIS

MELHORIA DE ACESSIBILIDADES À ZONA INDUSTRIAL DE CAMPO MAIOR



INVESTIMENTO 

€ 102 MILHÕES

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ÁREAS EMPRESARIAIS

Melhoria da acessibilidade

Selecionadas 12 áreas empresariais

67 km de extensão total de intervenções

Critério de seleção

 Áreas já consolidadas no Norte, Centro e Alentejo

 Dinâmica do tecido empresarial

 Redução de tempo de percurso e Custo por Km



Investimento

previsto 

€ 5 milhões 

 Promover a intermodalidade c/ a ferrovia

 Facilitar o acesso à fronteira 

REGIÃO DO ALENTEJO | CAMPO MAIOR

Intervenção: 3 km de extensão

 Fomentar o crescimento económico

 Potenciar o emprego



MELHORIA DE ACESSIBILIDADES À ZONA INDUSTRIAL DE 

CAMPO MAIOR



• Rede viária (EN371 e EN373) com intenso tráfego

pesado de mercadorias

• O fluxo de tráfego proveniente de Norte com destino à

autoestrada A6 e à fronteira espanhola, desenvolve-se

através de um percurso sinuoso e lento

• A EN373 atravessa uma zona marcadamente urbana

onde dificilmente convive a estrutura industrial com a

residencial (tradicional)

MELHORIA DE ACESSIBILIDADES À ZONA INDUSTRIAL DE CAMPO MAIOR

EN373 (km 7+000 / km 9+500)

TMDA  3.602 veículos/dia

12,6 % de pesados

índice de qualidade do pavimento (IQ) razoável

EN/ER371 (km 37+000 / km 43+000)

TMDA  2.456 veículos/dia

15,9 % de pesados

índice de qualidade do pavimento (IQ) bom

CAMPO MAIORER243

EN371

EN373

EN373

EN373

ER371

ER371



CAMPO MAIOR

Benefícios do Projeto da Variante

 Quadro desenvolvimento económico, cuja

tendência futura assenta na continuidade

do aumento das deslocações, quer de

pessoas, quer de mercadorias;

 Diminuição do tráfego rodoviário dentro de

Campo Maior, melhorando a dinâmica

urbana e territorial;

 Melhoria da qualidade do ar, e diminuição

da exposição da população a níveis

incomodativos de ruído;

 Diminuição da sinistralidade rodoviária;

 Preservação dos ecossistemas e habitats,

nomeadamente na área afeta à zona de

Proteção Especial (ZPE de Campo Maior).

MELHORIA DE ACESSIBILIDADES À ZONA INDUSTRIAL DE CAMPO MAIOR



O DESAFIO ?

Aproximar Industria e Tecnologia dos eixos que constituem

a malha fundamental para o transporte de pessoas e

mercadorias, tendo como foco os eixos de acesso ao

litoral e à Europa, através da EN373 | A6 e da EN371 | A5

(Espanha), respetivamente

Usufruir da zona de influência do Aeroporto e Plataforma

Logística de Badajoz

Articular com o eixo Ferroviário Sines/Elvas/Badajoz

Solucionar problemas de fluidez de tráfego na travessia de

Campo Maior

MELHORIA DE ACESSIBILIDADES À ZONA INDUSTRIAL DE CAMPO MAIOR

CAMPO 

MAIOR
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 A articulação com a rede viária existente fica assegurada por 4 rotundas

 Nas 4 rotundas serão realizados trabalhos de integração paisagística

ARTICULAÇÃO COM A REDE EXISTENTE

Interseção da EN373 com a ER 243

MELHORIA DE ACESSIBILIDADES À ZONA INDUSTRIAL DE CAMPO MAIOR



Extensão : 3,0 km

Caraterísticas da via:

 Perfil Transversal Tipo com 8,0 m de largura total

 1 via por sentido

 3,50 m de largura

 0,50 m de berma

 Ligações de Nível na articulação com a rede viária 

intercetada

 Velocidade Base: 90 km/h
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ER371
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EN371
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Considerou-se que o acréscimo de perturbação introduzido pela nova via, nesta linha de água e neste local 

específico, relativamente aos níveis de perturbação já verificados, em virtude que a ribeira dos mudos ser já

atravessada pela atual EN 371, é pouco significativo (ver imagem seguinte). 

Imagem 3 – Vista geral do local de atravessamento e área envolvente à ribeira dos mudos

Não se verificou a utilização da água da ribeira para fins de abastecimento público.

A jusante da ribeira não se verificaram usos sensíveis do ponto vista da utilização dos recursos hídricos, 

nomeadamente perímetros de captação de água para abastecimento público, ou outras quaisquer utilizações –

captações para rega, furos, etc.

No respeitante à probabilidade de ocorrência de um acidente com veículos pesados de transporte de substâncias 

líquidas, entendemos que a mesma possui reduzida probabilidade no local específico de atravessamento da Ribeira 

dos Mudos, face à diretriz do traçado e às suas componentes técnicas na proximidade, como por exemplo a 

implantação da Rotunda 3, como ponto de redução de velocidade.

Ainda neste âmbito e no caso de se verificar a ocorrência de um acidente no local específico de atravessamento da 

Ribeira dos Mudos, a proximidade (aprox. 1 500 m) do mesmo à principal entidade de combate à poluição -

Bombeiros Voluntários Campo Maior, minimizará eventuais impactes negativos na linha de água. Nestas situações, 

a IP S.A. quando conhecedora de uma ocorrência deste tipo, transmite o pedido de socorro aos Serviços de 

Emergência / Proteção Civil, sendo ativado o Plano de Emergência Geral (PEG). Em Campo Maior, no caso de se 

verificar um acidente com derrame de mercadorias perigosas, encontra-se definido o Plano Municipal de 

A jusante da ribeira não se verificaram usos sensíveis do ponto vista da utilização dos recursos hídricos, 

nomeadamente perímetros de captação de água para abastecimento público, ou outras quaisquer utilizações –

captações para rega, furos, etc.
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Participações 

${id#1} ID 46628 GEDA - Grupo de Ecologia e Desportos de Aventura em 2022-04-19 

Comentário: 

O GEDA – Grupo de Ecologia e Desportos de Aventura, tem na sua missão estatutária a 

protecção e preservação do ambiente, pelo que nesta qualidade vem apresentar o seguinte:  

Ao ano de 2011 por força dos trabalhos de “monitorização respeitante à avaliação dos 

impactes sobre as comunidades de aves estepárias, bem como da mortalidade por 

atropelamento no troço da ER 371 entre Campo Maior e Retiro”, então dono da obra a 

Estradas de Portugal, I.P., ficámos cientes e confiantes da responsabilidade do estado 

perante os valores naturais, pelas medidas impostas, decorrentes do impacte da intervenção 

sobre o troço da estrada em apreço, dada a sua localização na Rede Natura 2000.  Passado 

pouco mais de uma década, volta esta zona da ZPE de Campo Maior (PTZPE0043), no mesmo 

troço em concreto, a ser afetada pelos ambiciosos projetos rodoviários para o 

desenvolvimento da região e do país.  Atentos à regressão dos habitats, à continua, 

incessante e crescente pressão sobre os mesmos e suas espécies, impõe-se uma tomada de 

posição sobre os efeitos desta intervenção, por forma a encontrar equilíbrios, numa relação 

homem/natureza cada vez mais assimétrica.  Segundo a apresentação pública deste projeto 

efetuada em fevereiro de 2018, em anexo, o trânsito que utiliza a EN 373, “fluxo de tráfego 

proveniente de Norte com destino à auto estrada A6 e à fronteira espanhola, desenvolve-se 

através de um percurso sinuoso e lento” cuja TMDA é de 3.602 veículos dia, sendo destes 

12,6 % pesados.  São cerca de 454 veículos pesados, que atualmente circulam pela EN 373 

entre Campo Maior e Elvas, que vão passar a circular pela fronteira do Retiro após a 

intervenção proposta de “Melhoria das acessibilidades à zona industrial de Campo Maior”, 

porque na verdade esta intervenção tem como real objetivo melhorar a permeabilidade 

fronteiriça, a segurança e a economia de circulação do trânsito pesado de mercadorias com 

origem nos eixos Autoestrada E90 / A5 de ligação a Madrid com ramal de conexão à 



Andaluzia, com destino ao centro e norte de Portugal pela ER 371, via Portalegre.   

Estranhamente o referido anexo diz ser um beneficio do projeto a preservação da ZPE de 

Campo Maior, como se houvesse circulação de pesados nas zonas criticas a ser atenuada 

pela intervenção, quando na verdade se trata do inverso, análises e considerações de quem 

não conhece o terreno ou falta de honestidade pela afirmação tão desfasada da realidade 

que se verifica.  Desta forma vimos reivindicar medidas compensatórias para a Zona de 

Proteção Especial de Campo Maior e de atenuação da circulação viária, por conta dos fortes 

e nefastos efeitos do trânsito pesado no referido troço, que vem exercer mais pressão sobre 

este singular e frágil ecossistema e suas aves estepárias cada vez mais ameaçadas.  Sem um 

efeito direto da obra, os seus efeitos são indirectos e de grande impacte para a conservação 

e manutenção do equilíbrio do ecossistema, que o estado Português se comprometeu 

defender através da Diretiva Aves e Rede Natura 2000.  Face ao exposto estamos disponíveis 

para colaborar num conjunto de soluções que atenuem e compensem os fortes impactes 

dos cerca de 141.194 veículos pesados que ali vão circular ao ano. 

Anexos: 46628_GEDA_Variante_Zona_industrial_Campo_Maior_04_2022.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#2} ID 46624 João Manuel Mourato Favita em 2022-04-19 

Comentário: 

Solicito que em obra tenham em atenção as sugestões que seguem em anexo, 

nomeadamente: - pagina 1 do anexo, que o nascente / reservatório de abastecimento de 

água à minha casa, que se encontra na parte inferior da foto, assinalada com A), na 

proximidade da rotunda 3, deve ser salvaguardado que as águas pluviais, que atravessam a 

variante do ponto B para o C e que se podem acumular junto do nascente / reservatório, 

não se infiltrem e tornem a água de má qualidade, mas que sejam encaminhadas 

directamente para a ribeira dos mudos ; - páginas 2, 3 e 4 do anexo, deve ser garantida a 

qualidade de vida dos residentes, nomeadamente no que ao ruído diz respeito, já que a 

rotunda 3 está muito próxima da casa de habitação e porque todo o transito que circulava 

pela EN373, CMR - Elvas e vice-versa, passa no futuro a ser feito por esta rodunda atravez de 

troço de Caminho Municipal; 

Anexos: 46624_Anexo sugestoes Joao_Favita.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 


