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Exma. Senhor 
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 2739/XIII (3.ª) – Obras urgentes na Ponte 25 de Abril 

 
 
 

Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 2739/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: 

 

Em 2013, a então Estradas de Portugal comunicou à tutela a existência de fissuras na Ponte 25 de Abril, 

as quais foram detetadas no âmbito do Programa Anual de Segurança desta infraestrutura.  

Assim que surgiram aquelas fissuras, a EP informou a Parsons, que é a empresa projetista que detém os 

direitos de autor do projeto de construção da Ponte e que também autora do projeto de instalação do 

caminho-de-ferro, alargamento do tabuleiro rodoviário e de beneficiação geral da Ponte 25 de Abril, 

concretizada na década de 90. 

A Parsons recomendou na altura um conjunto de medidas de monitorização, que tem sido realizado pelo 

Instituto de Soldadura e Qualidade. 

Recomendou também, a elaboração de um projeto de reparação, o qual foi desenvolvido pela própria 

Parsons e pela Talprojet e ficou concluído em 2016. A partir daí a Infraestruturas de Portugal, SA (IP) 

desenvolvido os procedimentos administrativos necessário à realização da obra, dentro dos calendários 

previstos pelos estudos. 

O investimento previsto para a conservação da Ponte 25 de Abril ascende a cerca de 20,5 milhões de 

euros, abrangendo: 

• Empreitada de execução de trabalhos de reparação e conservação, com um preço base de 18 

milhões de euros e um prazo de dois anos de execução da obra; 
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• Fiscalização da Empreitada, com um preço base é de 1,5 milhões de euros; 

• Assistência técnica à empreitada, por parte da Parsons, no valor de 895 mil euros, encontrando-

se em execução. 

 

 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
A Chefe do Gabinete 
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