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Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª

(Aprova o Orçamento de Estado para 2023)

Proposta de Aditamento

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do CHEGA apresenta a seguinte proposta de aditamento:

TÍTULO II

Disposições fiscais

CAPÍTULO VI

Outras disposições de caracter fiscal

Artigo 189º - A

É construída a ligação por autoestrada entre Estremoz e Portalegre

1 – No primeiro semestre de 2023 é lançado o concurso para a empreitada de ligação 

por autoestrada entre a A6 em Estremoz e Portalegre.

2 – As obras deverão iniciar-se até ao final de 2023. 

Nota Informativa:

Situada na Serra de São Mamede e perto da Fronteira com Espanha, Portalegre é das 

poucas capitais de Distrito que não dispõe de ligação por autoestrada.

As Grande Opções para 2022-2026 têm como desafio estratégico a coesão territorial. As 

propostas do Ministério da Coesão Territorial, no OE2023 apontam para um país mais 

descentralizado, autónomo, onde o interior tem cada vez mais importância.

Ora dar importância ao interior é também dotá-lo de infraestruturas que tornem estas 

regiões atrativas quer para a fixação de empresas públicas e de investimento privado, 

quer de pessoas.
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Para este objetivo de valorizar os territórios do interior existe um valor de execução 

estimado de 950 M€ de investimento em 2023. Acresce ainda a criação de um benefício 

fiscal para empresas que criem postos de trabalho no interior e é reforçado o Programa 

Trabalhar no Interior.

Sendo Portalegre um território do interior, capital de Distrito sem acesso por 

autoestrada, considera-se fundamental que esta ligação seja construída para 

acompanhar os restantes investimentos.

São Bento, 9 de Novembro de 2022

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CHEGA,

André Ventura - Bruno Nunes - Diogo Pacheco de Amorim - Filipe Melo - Gabriel Mithá 

Ribeiro - Jorge Galveias - Pedro Frazão - Pedro Pessanha - Pedro Pinto - Rita Matias -

Rui Afonso - Rui Paulo Sousa
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