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Exma. Senhora 
Chefe do Gabinete de S. E. o 
Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares 
Dra. Marina Gonçalves 
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Resposta à pergunta n.º 1790/XIII (3.ª) – Necessidade de intervenção na EN3 

 

 

Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 1790/XIII (3.ª) formulada pelos 

Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, encarrega-me Sua Excelência o Ministro do 

Planeamento e das Infraestruturas de, relativamente às questões colocadas, enviar a seguinte 

informação: 

A Infraestruturas de Portugal, SA – IP tem previsto no plano de investimentos de médio prazo, o 

desenvolvimento de várias intervenções de requalificação e reforço da segurança rodoviária na EN3, 

designadamente em troços inseridos nos concelhos de Alenquer, Azambuja e Cartaxo. 

Assim está previsto o lançamento das seguintes empreitadas: 

� Reformulação de ilhéu de rotunda, intervenção de reforço da segurança rodoviária num troço 

com cerca de 250 metros, entre o km 0+100 e 0+350; 

� Requalificação do troço com cerca de 4,7 quilómetros, entre as proximidades de Carregado (km 

1+500) e Vila Nova da Rainha (km 6+200); 

� Trabalhos de melhoria das condições de segurança, de tratamento de travessias urbanas e 

reformulação de cruzamentos e entroncamentos, a executar ao longo de um troço de 15 km, 

entre o km 1+600 e o km 16+600. 

Estes projetos encontram-se em diferentes fases de desenvolvimento sendo que a empreitada de 

reformulação do ilhéu de rotunda em Alenquer tem data prevista para o final de 2018. 
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Finalmente, a IP tem vindo a avaliar juntamente com os municípios de Alenquer e da Azambuja soluções 

mais estruturantes para responder ao aumento da procura de tráfego. Este aumento decorre da 

instalação e expansão de atividades industriais e comerciais ao longo da EN3, realidade que nem sempre 

tem sido acompanhada pelo ordenamento do território adequado, onde estes equipamentos se 

desenvolvem e que, por esse motivo, criam uma pressão adicional sobre as infraestruturas rodoviárias 

existentes.  

 

 

Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
A Chefe do Gabinete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria 
Cristina da 
Silva Simões 
Bento
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