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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A mobilidade e um pressuposto das dinâmicas dos territórios, sendo as infraestruturas

rodoviárias e ferroviárias importantes suportes de banda estreita da vida das comunidades, dos

impulsos dos agentes económicos e da valorização dos espaços territoriais.

O Baixo Alentejo e um território extenso, de baixa densidade e com evidentes carências de

infraestruturas que aproximem os bens e serviços das pessoas e possibilitem a geração de

dinâmicas e oportunidades positivas. Devemos atentar que deste 2009 o volume de negócios do

sector agrícola, nos concelhos da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, passou de 216

milhões de euros para 539 milhões de euros. Este é um valor que continuará a crescer

substancialmente, afirmando o Baixo Alentejo como uma região com fortes contributos

económicos para o país.

Este desenvolvimento económico deverá ser bem acompanhado pelo investimento em

infraestruturas no território, valorizámos por isso que na alteração ao draft do Plano de

Recuperação e Resiliência, em que o Governo se viu obrigado a retirar alguns investimentos na

rodovia para dar cumprimento a uma redução de 20% do valor desta componente, tenha

mantido as intervenções no IP8 (EN121) entre Ferreira do Alentejo e Beja, incluindo Variante a

Beringel, e ainda no IP8 (EN259) no troço entre Sta. Margarida do Sado e Ferreira do Alentejo,

incluindo Variante de Figueira de Cavaleiros. Para a A26 está previsto o Aumento de

Capacidade na ligação entre Sines e a A2. E a variante de Aljustrel, com a melhoria das

acessibilidades à Zona de Extração Mineira e à Área de Localização Empresarial fecha a

componente de investimentos na rede viária da região Baixo Alentejo.

Foi sem dúvida uma boa notícia para o Baixo Alentejo ver inscritas obras estruturantes muito em

especial a ligação de Beja a Sines, a maior obra rodoviária do PRR, sendo esta uma grande

oportunidade económica, mas também fortemente promotora da coesão territorial, aproximando

o litoral do interior.

Sucede, no entanto, que os documentos referentes ao investimento do PRR na ligação “Sines-

A2”, deixam algumas dúvidas:

- o que estava legalmente estabelecido (Plano Rodoviário Nacional que consta do Decreto-Lei

222/98-17/7) visa uma ligação de primeira ordem, que liga territórios dos distritos de Beja e

Setúbal, e o Porto de Sines, o Aeroporto de Beja e a fronteira com Espanha em Ficalho;



- porém, o PRR aponta para o Plano Nacional de Investimentos 2030 que na sua página n.º 11

da Apresentação tem uma imagem gráfica que indica, que no zonamento em causa, se opta por

divergir para norte, e não fazer a ligação IP8-A26, mas, antes, investir no IC33.

Face ao exposto, considerando a existencia de dúvidas e pedido de esclarecimento chegado até

aos Deputados do Partido Socialista eleitos pelo círculo eleitoral de Beja, por parte do Sr.

Presidente de Câmara de Ferreira do Alentejo, nos termos das normas regimentais, serve o

presente para perguntar ao Governo, através do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, e

do Ministério do Planeamento, o seguinte:

Pretende o Governo assegurar a ligação “Sines-A2”, através do financiamento do PRR,

mediante a conclusão das obras iniciadas, mas não terminadas nos troços rodoviários “Relvas

Verdes – Roncão – A2” no nó de Grândola Sul?

Palácio de São Bento, 25 de junho de 2021

Deputado(a)s

TELMA GUERREIRO(PS)

PEDRO DO CARMO(PS)

Existem anexos ao documento.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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.





 
 


 


 


Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 


Missing Link: ligação rodoviária Sines – A2 
 


 


1. No PRR1, no capítulo relativo a “Investimentos e Respostas aos Desafios Estruturais”, 


na dimensão “Resiliência”, e na “Componente 7 - Infraestruturas”, foram definidos 5 


objetivos para atingir a “… criação e requalificação de áreas de acolhimento empresarial 


de nova geração, o fecho da malha da rede rodoviária nacional na ligação a áreas 


empresariais, e as dinâmicas socioeconómicas transfronteiriças.”. 


2. Aí se enfatiza que: “Os investimentos propostos nesta componente encontram-se 


previstos no Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI2030) e na Estratégia 


Comum de Desenvolvimento Territorial (ECDT)…” (pág. 75). 


3. A páginas 76 e seguinte, é apresentado o objetivo relativo a “Missing links e Aumento 


de capacidade da Rede (362,9 M€)”. 


É apresentado este objetivo com o propósito de, nomeadamente, “… reforçar as 


acessibilidades aos grandes corredores e às interfaces multimodais, aligeirando custos de 


contexto ao tecido empresarial e potenciando investimentos já realizados nas 


infraestruturas conexas.” 


Entre as intervenções rodoviárias ali previstas consta, designadamente: 


“IP8(A26). Aumento de Capacidade na ligação entre Sines e a A2” 


4. O IP8 (itinerário principal n.º 8) está definido no Plano Rodoviário Nacional, que 


consta do Decreto-Lei 222/98-17/7, o qual estabelece o seguinte: 


a) “Os itinerários principais são as vias de comunicação de maior interesse nacional, 


servem de base de apoio a toda a rede rodoviária nacional e asseguram a ligação entre os 


 
1 Vd. Síntese de 15.2.2021 







 
 


  
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 


Missing Link: ligação rodoviária Sines – A2 
 
 
 


2 
 


centros urbanos com influência supradistrital e destes com os principais portos, 


aeroportos e fronteiras” - artigo 2.º, n.º 2. 


De acordo com o n.º1 deste artigo 2.º, os itinerários principais (IP) constam do anexo I do 


Decreto-Lei. 


b) “Os lanços da rede nacional de autoestradas são os que constam da lista IV anexa a 


este diploma, do qual faz parte integrante” – artigo 5.º, n.º 2. 


c) O anexo I deste diploma estabelece o IP 8 com o traçado “Sines-Santiago do Cacém-


Beja-Serpa-Vila Verde de Ficalho”. 


d) O lanço do IP8, Sines – Beja, posteriormente, veio a ser classificado na rede nacional 


de autoestradas, como a A26. 


5. Portanto, o IP8, de acordo com o legalmente estabelecido, visa uma ligação de primeira 


ordem, interdistrital (liga territórios dos distritos de Beja e de Setúbal), e o Porto de Sines, 


o Aeroporto de Beja e a Fronteira com Espanha, em Ficalho. (vide supra 4. a)) 


6. O IP8, já tem em funcionamento dois troços da autoestrada A26: Um entre a “A2 (nó 


de Grândola Sul) e Malhada Velha”, no concelho de Ferreira do Alentejo, e, outro, o troço 


“Sines – Relvas Verdes”, nos concelhos de Sines e de Santiago do Cacém. 


7. O Missing Link, apontado no PRR, respeita à ligação “IP8(A26). Aumento de 


Capacidade na ligação entre Sines e a A2” – vd. supra 3. 


8. Tal ligação - IP8 (A26) – é a ligação que falta entre os dois troços de autoestrada, já 


em funcionamento, referidos supra 6: Entre Relvas Verdes e a A2 no nó de Grândola 


Sul. 


O mapa da PRN 2000 mostra bem esse missing link, a tracejado (fonte IP,SA): 
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9. Para concretizar tal ligação falta concluir os troços “Relvas Verdes – Roncão” e 


“Roncão – A2 (nó de Grândola Sul)”, que totalizam apenas 37 km! 


10. Ora, acontece que esses dois troços, esses 37 km missing link, já estão executados 


em grandíssima medida: expropriações, terraplanagens, obras de arte, etc.. 


Praticamente falta, sobretudo, a pavimentação em betuminoso, sinalização e pouco mais! 


Assim, na verdade, trata-se, ainda mais propriamente, de um missing link! 


As imagens seguintes, atuais (tomadas no dia 13/5/2021), mostram o estado das obras à 


espera de conclusão! 



luis.ameixa

Realce
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(Fonte: SCA/CMFA) 


11. A este título a inclusão desta obra rodoviária no PRR é extremamente apropriada. 


12. Acresce que a ligação, iniciada em obra, mas em falta de conclusão, entre Relvas 


Verdes e a A2 (nó de Grândola Sul), potencia uma dupla, ou mesmo tripla, vertente para 


Sines: a ligação de Sines à A2, com as suas derivações para Sul (Algarve) e Norte (Lisboa) 


e, simultaneamente, a ligação entre um dos principais polos agrícolas e agroindustriais do 


país (a região agrícola do empreendimento de Alqueva) e o principal porto marítimo 


nacional.  


13. O corredor IP8/A26 comporta, realmente, grande pertinência para a região e para a 


economia nacional, para a sua recuperação e resiliência. 
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Devemos atentar que, entre 2009 e 2018, o volume de negócios do setor agrícola, nos 


concelhos da Comunidade Intermunicipal do Baixo-Alentejo, passou de 216 milhões de 


euros para 539 milhões de euros. Este é um valor que continuará a crescer 


substancialmente, considerando que os investimentos agrícolas e agroindustriais estão 


ainda numa fase muito precoce. No mesmo período e território, os valores das exportações 


(inclui todos os setores) cresceu de 337 milhões de euros para 803 milhões de euros.  


14. Como afirmou, Filipe Costa, CEO da AICEP Global Parques, o Aeroporto de Beja 


apresenta um enorme potencial para se assumir como uma das componentes fundamentais 


que cria grandes vantagens competitivas para o complexo portuário, industrial e logístico 


de Sines. 


Ainda recentemente, também o presidente da Comunidade Portuária e Logística de Sines, 


Jorge D'Almeida, afirmou que o aeroporto de Beja tem de assumir o seu papel na cadeia 


comercial e industrial de Sines. 


O primeiro-ministro, António Costa, na apresentação desta componente do PRR, em 


cerimónia ocorrida na sede da IP,SA, em 17/5/2021, declarou que a principal obra desta 


componente do PRR, em termos rodoviários irá ser “… aquela que liga de Beja até 


Sines…”, acrescentando “… que são obras que alteram radicalmente um território (…) 


sendo um instrumento que deve ter esta preocupação de intervenção e de impacto 


estrutural sobre o nosso território…“. 


15. Sucede, porém, que os documentos referentes ao investimento do PRR na ligação 


“Sines – A2”, têm alguma dose de equivocidade, que importa dilucidar. 


16. O PRR ao referir, expressamente, IP8(A26), aponta o corredor horizontal, Oeste-Este, 


legalmente definido, Sines-Santiago do Cacém-Beja. 


17. O PRR aponta também para o Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI2030) 


(Vd. supra 2). 


Ora,  
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18. O PNI 20302, também aponta a “Conclusão do IP8 entre Sines – Beja”. 


Neste sentido, veja-se a referência no Relatório a páginas 15, 58 e, no anexo, a ficha de 


investimento da pág. 30.  


Porém, na indicação gráfica da página da página 11 da Apresentação, é mostrada outra 


realidade com um corte na ligação litoral-interior! 


 


Fonte: Apresentação PNI 2030. Auditório LNEC 22/10/2020. 


19. Esta imagem mostra bem que, no zonamento em causa, se opta por divergir para 


Norte, e não fazer a ligação IP8-A26, mas, antes pelo contrário, investir no IC33, 


privilegiando a velha pecha litoral-litoral. 


Contra todos os discursos e, mesmo, contra os textos que referem, expressamente, algo 


que está estabelecido na lei: “IP8-A26”! 


20. Acresce que a ligação litoralizada do IC33, de Sines até ao nó da A2 de Grândola 


Norte (em vez e prejuízo de Grândola Sul) – como parece indiciar a figura acima 


 
2 Apresentação de 22 de outubro de 2020. 
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reproduzida - também é pior para Sines, na medida em que se prende numa única opção 


(Só para norte!), quando, pelo melhor, a ligação de Sines à A2, no nó de Grândola Sul, 


abre todas as opções e todas as ligações (norte, este, e, sul). 


21. E, na verdade, a ligação de Sines a Beja, de que fala o primeiro-ministro, bem como 


os documentos atrás citados, só tem essa opção do IP8/A26, com a ligação de Sines à A2, 


no nó de Grândola Sul, que amarra no troço de autoestrada A26, já construída e em 


serviço, desse nó de Grândola Sul até Malhada Velha, no concelho de Ferreira do 


Alentejo, já mais próximo de Beja. 


22. De Malhada Velha até Beja, há de, oportunamente, vir a construir-se o que falta da 


A26, mas, a breve prazo, a grande remodelação da EN259 (Malhada Velha – Ferreira do 


Alentejo) e da EN121 (Ferreira do Alentejo – Beja), cujo processo decorre, já resolverá 


grande parte das necessidades de acessibilidade no IP8. 


23. Ora, importa esclarecer que a ligação Sines-A2 só tem lógica, a todos os títulos, pela 


conclusão das obras em falta nos troços rodoviárias “Relvas Verdes – Roncão – A2 no 


nó de Grândola Sul”: 


Porque: 


a) Termina um investimento interrompido e inacabado; 


b) Promove a ligação de Sines à A2 por autoestrada; 


c) Promove a ligação de Sines à A2 no ponto mais próximo e mais direto; 


d) Promove a ligação de Sines à A2 com uma tripla religação: Sul (Algarve); Este 


(Beja/Zona Alqueva); Norte. 


e) Promove sinergias e o funcionamento em rede e proximidade do porto marítimo com 


o aeroporto, inseridos nas principais zonas do país, tanto nos planos da logística e 


industrial, como nos planos agrícola e agroindustrial. 


f) Liga e aproxima litoral e interior do território. 
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g) Contraria o centralismo do eixo litoral-litoral e a atração dominante de Lisboa, e 


promove a descentralização em direção ao interior. 


 


2021.05.20 


O Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo 


Luís Pita Ameixa 
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