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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O IP 8 é uma via estruturante para o desenvolvimento económico e social não só do distrito de

Beja, como também de todo o Alentejo e do País. Nesse sentido, é conhecida a iniciativa e a

posição do PCP que desde sempre tem assumido a defesa da concretização do IP8 entre Sines

e Vila Verde de Ficalho em perfil de autoestrada.

Em 1985 o Plano Rodoviário Nacional (PRN), aprovado pelo Decreto-lei n.º 380/85 de 26 de

setembro, determinou a construção do Itinerário Principal 8 (IP8) num traçado que prevê

atravessar parte do distrito de Setúbal e de Beja, ligando Sines – Santiago do Cacém – Beja –

Serpa – Vila Verde de Ficalho, junto à fronteira com Espanha, tendo estabelecido um prazo para

a sua concretização no ano de 1995. O PRN foi revisto em 1998 através do n.º 222/98 de 17 de

julho, tendo mantido a construção do IP8 nas condições inicialmente definidas pelo PRN de

1985 e que se mantém em vigor à presente data.

No final de julho de 2009, dois meses antes das eleições legislativas, arrancam as obras da

Concecionária do Baixo Alentejo, estando, na altura, prevista a abertura ao tráfego para 2012.

Contudo, as obras de construção do IP8, pararam em 2011 o que veio transformar a região num

autêntico estaleiro de obra e passados cerca de 9 anos após a paragem das obras, as situações

de segurança agravaram-se, sendo que as estradas preexistentes apresentam o piso bastante

degradado, há más condições de drenagem das estradas, permanecem troços sem marcação e

deficiente iluminação de cruzamentos e rotundas, como acontece na rotunda do aeroporto em

Beja. Os viadutos semiconstruídos estão abandonados e a degradar-se constitui uma verdadeira

e lamentável falta de respeito pelas expectativas da população, aliás a forma como foram

abandonados os trabalhos, mais parece que fugiram à pressa.

Durante o debate do Orçamento do Estado de 2020, em resposta a perguntas do PCP sobre o

inaceitável estado de degradação, o atraso na construção do IP8 e sobre a necessidade de abrir

troço já concluído e encerrado, de 12 quilómetros do IP8/A26 entre o nó de Grândola Sul e

Santa margarida do Sado. O Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação informou que o referido

troço do IP8/A26 será aberto no mês de março de 2020 e sem portagens, isto é só após a

conclusão da reformulação da praça de portagens do nó de Grândola Sul.

Porém a abertura do troço do IP8/A26 entre o nó de Grândola Sul e Santa Margarida do Sado

não pode ficar apenas pela reformulação da praça de portagens que dá acesso à entrada e



saída da A2, para além de continuarmos a exigir a conclusão do IP8 em toda a sua extensão, no

caso concreto é facilmente identificada a necessidade de criar acesso ao troço, atualmente

encerrado, para os utentes vindos do IC1, assim como a todos os utentes que entrando no

referido troço queiram escolher outra direção que não a A2. Ou seja, nas condições atuais,

apenas pode usar este pequeno troço do Ip8/A26 quem vá ou venha para a A2, o que na prática

se transforma num “chamariz” de atração de utentes para a A2 onde são pagas portagens.

Pelo exposto e considerando que o troço do IP8/A26 entre o nó de Grândola Sul e Santa

Margarida do Sado deve estar ao dispor dos utentes sem portagens e sem obrigatoriedade ou

exclusividade de acesso para quem vá ou venha da A2, solicita-se ao Governo, ao abrigo das

disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, que, através do Ministério das

Infraestruturas e Habitação, responda às seguintes questões:

Reconhece o Governo que nas condições atuais, apenas pode usar este pequeno troço do

Ip8/A26 quem vá ou venha para a A2?

1.

Está o Governo disponível para criar condições de acesso a todos os utentes ao troço do

Ip8/A26, atualmente encerrado, incluindo para quem não querendo ir para a A2 venha ou vá

para o IC1?

2.

Pode o Governo assumir que o atual troço não irá ser alvo de taxação de portagens

nomeadamente aquando da entrada ou saída da A2? Seja na sua abertura seja no futuro?

3.

Quando prevê o governo retomar e concluir as obras do IP8 atualmente suspensas?4.

Palácio de São Bento, 1 de março de 2020

Deputado(a)s

JOÃO DIAS(PCP)

PAULA SANTOS(PCP)

BRUNO DIAS(PCP)
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