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ASSUNTO:  RESPOSTA PERGUNTA Nº. 2474/X/4ª  

 

 
 

Encarrega-me o Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares de enviar 

cópia do ofício nº. 3785 de 30 do corrente, do Gabinete do Ministro das 

Obras Públicas, Transportes e Comunicações sobre o assunto supra 

mencionado. 

      

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Pel´A Chefe do Gabinete  

 
Maria José Ribeiro 
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MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

Gabinete do Ministro 
 

Exma. Senhora 
Chefe do Gabinete de Sua Excelência o Ministro 
dos Assuntos Parlamentares 
 
c/c – Exma. Senhora Chefe do Gabinete de Sua 
Excelência o Secretário de Estado Adjunto, das 
Obras Públicas e das Comunicações 
 
N/Refª 3785/2009 
Lisboa, 30 de Junho de 2009 

 
 
Assunto: PERGUNTA Nº2474/X (4ª) - SUSPENSÃO DE PORTAGENS NA A8 

 
Exma. Senhora,  
 
Com referência ao assunto em epígrafe, encarrega-me Sua Excelência o Ministro das Obras 
Públicas, Transportes e Comunicações, na sequência de informação prestada pelo Senhor 
Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e das Comunicações, de dar nota do 
seguinte: 
 
1. A empreitada de alargamento de 2x2 para 2x3 do lanço Loures / Malveira da A8 teve 
início em Novembro de 2008, e tem uma duração prevista de 2 anos. 
 
2. A Lei nº 24/2007 impõe às concessionárias uma serie de condições para a execução de 
obras em auto-estradas. A referida Lei e o seu Decreto Regulamentar n.º 12/2008 impõem 
várias regras de acompanhamento e informação aos utentes desde a fase de preparação de 
obra até ao final da mesma. Esta legislação veio responder a uma Resolução da Assembleia 
da Republica de 31 de Janeiro de 2004. 
 
A concessionária encontra-se obrigada a cumprir o estipulado naquela legislação, pelo que 
elaborou e submeteu à aprovação do InIR – Instituto de Infra-estruturas Rodoviária, IP, o 
respectivo Projecto de Condições de Execução de Obra (PCEO), que o aprovou.  
 
Antes do início das obras foram realizadas sessões de divulgação da obra junto das entidades 
oficiais que estão relacionadas com os trabalhos de alargamento da A8. Estas sessões 
reuniram Presidentes das Câmaras Municipais envolvidas, responsáveis das diversas de 
forças de segurança, bem como a comunicação social.  
 
No sentido de maximizar a divulgação da obra, bem como os meios a ela afectos e a 
metodologia utilizada foram realizadas conferências de imprensa amplamente divulgadas. 
 
No caso especifico desta obra estão a ser e continuarão a ser utilizados, como canais de 
comunicação: 
 

• Rádio; 
• Jornais diários de âmbito nacional e regional; 
• Painéis de Mensagens Variáveis; 
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• Site da AEA (www.aeatlantico.pt); 
• Numero de atendimento permanente (808 50 58 58); 
• Outdoor’s; 
• Portal de obra. 

 
No caso concreto desta obra foram ainda reforçados os patrulhamentos através dum maior 
número de viaturas de concessionária em circulação. Também está disponível em 
permanência um reboque no lanço em obras. Complementarmente existem ainda câmaras 
que auxiliam a vigilância da zona.  
 
Foram também desenvolvidos procedimentos especiais para o rápido escoamento de tráfego 
em caso de bloqueio por motivo de acidentes rodoviários, articulados com a Autoridade 
Nacional de Protecção Civil, nos quais estão definidas as vias prioritárias para o socorro na 
auto-estrada, bem como para eventual retirada de veículos da A8. 
 
Dentro da zona de trabalhos e na actual fase existem postos de SOS em refúgios ao longo da 
auto-estrada garantindo assim zonas de parqueamento de viaturas avariadas ou acidentadas. 
 
3. A suspensão da cobrança de portagens no sublanço em obras de alargamento não está 
prevista no Contrato de Concessão, nem na legislação aplicável, incluindo a Lei n.º 24/2007. 
Na medida em que a Concessionária cumpra o regime legal aplicável a estas obras, o que se 
tem verificado, não haverá lugar a declaração pelo InIR do seu incumprimento. Apenas na 
sequência de declaração de incumprimento, poderá, a título de sanção à concessionária, ser 
determinada uma indemnização na forma de restituição das portagens cobradas, aos utentes 
que a reclamassem. 
 
Tratando-se de obras de alargamento de um sublanço de auto-estrada a que a concessionária 
se encontra contratualmente obrigada por terem sido atingidos níveis de tráfego pré-
determinados, a obra é necessária e vantajosa para os utentes, os quais verão repostos os 
níveis de serviço exigíveis a uma auto-estrada.  
 
As condições legais, as normas técnicas e o planeamento e meios aplicados pela 
concessionária asseguram a minimização dos incómodos de circulação para os condutores e 
concretizam uma preocupação séria com a segurança da circulação e com o respeito para 
com os moradores contíguos, razão pela qual a obra é realizada, sempre que possível à luz 
das normas legais e técnicas, em período diurno. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

O CHEFE DO GABINETE 

 
Guilherme Dray 

http://www.aeatlantico.pt/

