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Resposta à pergunta n.º 689/XIII (4.ª) – Infraestruturas de risco 

 
 
Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 689/XIII (4.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 Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) procede regularmente à fiscalização da Rede Rodoviária Nacional 

sob sua jurisdição direta. 

A IP verifica os níveis de serviço e condições de segurança de exploração das infraestruturas rodoviárias 

e ferroviárias, com recurso a equipas de técnicos especializados. 

Complementarmente, são realizadas inspeções sistemáticas a todos os componentes da infraestrutura 

(pavimento, obras de arte, taludes, sinalização, entre outros), para confirmar o seu bom funcionamento 

e programar atempadamente as ações de reabilitação necessárias. Desta forma, é possível à IP garantir 

a longevidade das estruturas que integram a sua rede e a segurança dos milhões de utilizadores que 

diariamente nela circulam. 

Tendo como prioridade a segurança dos utilizadores, sempre que são detetados eventuais riscos para a 

circulação de pessoas e bens, a IP procede à implementação de medidas de condicionamento total ou 

parcial do trânsito de circulação ou ao corte total da circulação rodoviária. 

Os locais são devidamente sinalizados e a infraestrutura monitorizada e dá-se início ao processo de 

desenvolvimento de obras de correção mais adequadas. 

Nos processos mais simples, que são a esmagadora maioria, as intervenções de reposição das condições 

de segurança são céleres e imediatas e decorrem no âmbito da execução dos Contratos de Conservação 

Corrente. 
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As situações que exijam intervenções mais profundas são objeto dos respetivos procedimentos técnicos e 

administrativos, os quais são realizados de acordo com uma calendarização em que são priorizadas as 

condições de segurança da circulação. 

 

Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
A Chefe do Gabinete 

Maria 
Cristina da 
Silva Simões 
Bento
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