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Resposta à pergunta n.º 4314/XIII (2.ª) – Pórtico 4 da A28, entre Neiva e Darque

Na sequência do ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 4314/XIII (2.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 receita gerada pela cobrança de portagem na A28 constitui receita da titularidade da
Infraestruturas de Portugal (IP), ao abrigo do disposto no Contrato da Concessão Norte Litoral,
pelo que a eventual decisão de atender ao pedido formulado pela autarquia representará
sempre um impacto no orçamento da IP que teria de ser avaliado com rigor, sobretudo caso se
venha a colocar um cenário de suspensão da cobrança de portagens no sublanço em questão.
A área de influência do pórtico instalado neste sublanço ("pórtico de Neiva") abrange a
extensão do sublanço seguinte (a norte), entre Darque e Viana do Castelo, pretendendo-se à
data com esta configuração proteger o perímetro de Viana do Castelo, salvaguardando o acesso
da zona urbana de Darque à cidade.
Em função da localização do pórtico seguinte (a sul), não parece viável também a deslocação
para o sublanço Neiva - Antas, a qual implicaria uma sobrecarga da extensão portajada neste
pórtico e consequente aumento da taxa de portagem. Este cenário consubstanciaria uma
potencial redução da receita.
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Finalmente, a deslocação de um pórtico acarretaria um custo, tendo em conta que a estrutura
do pórtico metálico poderá não ser reaproveitável, dependendo do perfil transversal do local
em que se encontra e do local onde seria reinstalado, obrigando ainda à construção de novos
maciços de fundação em betão.
Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete
Maria Cristina da
Silva Simões Bento
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