
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

No passado dia 19 de dezembro de 2018 o governo lançou um plano de descontos em

portagens para uma série de estradas no interior. Este plano ficou legalmente estabelecido na

Portaria n.º 328-A/2018, de 19 de dezembro, pretendendo: a “… afirmação do interior e a

promoção da coesão territorial, concorrendo para esse desígnio a redução dos valores das

taxas de portagem de autoestrada nas regiões economicamente mais desfavorecidas ou

geograficamente mais penalizadas, determinando que o desenvolvimento dos territórios do

interior é essencial para a coesão territorial.”.

Ao analisar com detalhe a portaria é possível constatar que uma série de regiões, como a região

do Alentejo atravessada pela A6, não são contempladas por estes descontos que, segundo os

anúncios do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, “podem atingir os 80%” no caso do

“transporte de mercadorias”.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministério do

Planeamento e das Infraestruturas, por intermédio de Vossa Excelência, que nos termos e

fundamentos que antecedem nos possam responder às seguintes perguntas:

1 – Está a ser estudado pelo Ministério do Planeamento e Infraestruturas um alargamento

destes descontos a outras estradas?



2 – As empresas da região do Alentejo, sendo esta uma das regiões que mais sofre com

as assimetrias regionais, terão acesso a descontos em portagens? Quais?

3 – Considerando as dificuldades vividas na região do Alentejo, e a importância da A6

para as empresas ali localizadas, podemos esperar que a A6 venha, num futuro próximo,

a beneficiar de descontos até 80%?

Palácio de São Bento, 17 de janeiro de 2019

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

JOÃO GONÇALVES PEREIRA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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