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Assunto: Obras de requalificação do IP3

Destinatário: Ministro das Infraestruturas e Habitação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

O traçado do IP3 que integra a rede rodoviária sob jurisdição das Estradas de Portugal tem uma
extensão de 72 quilómetros. Faz a ligação entre Coimbra e Viseu e diariamente é atravessado
por mais de 18 mil veículos, sendo que cerca de 15% do tráfego é de viaturas pesadas.
O IP3 é a via rodoviária que para além de ser um complemento com o IC6 e com o IC12 é
também a via que melhor se articula com as restantes vias da região, de norte para sul e do
litoral para o interior do país. É ainda o acesso mais rápido para o Noroeste e para Espanha,
representando-se como a solução economicamente mais vantajosa para o país e, configurandose como sendo o principal eixo rodoviário ao serviço da região centro, no seu tecido industrial e
empresarial.
Há anos que é reivindicada uma requalificação do IP3 e, na sequência às respostas solicitadas,
pelas populações e região, o atual Governo lançou a obra, que está dividida em várias fases.
A primeira fase encontra-se já no terreno e inclui a requalificação de um troço de 16 quilómetros,
entre os nós de Penacova e da Lagoa Azul.
Esta intervenção está orçada em 11,6 milhões de euros.
O restante traçado, com cerca de 56 Km terá perfil de autoestrada, num investimento que ronda
os 134 milhões de euros, suportado pelo Orçamento de Estado.
Assim importa saber:
1. A obra de requalificação em curso está a realizar-se conforme previsto ou existe algum
atraso?
2. Quando se prevê a conclusão das obras desta primeira empreitada?
3. Em que fase estão os projetos dos troços Penacova – Coimbra e Santa Comba Dão – Viseu?
4. Qual a solução alternativa para a variante de Santa Comba Dão, atendendo aos
constrangimentos existentes?
5. Para quando estão previstos os lançamentos dos concursos dos respetivos troços?
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