Assembleia Municipal de Viseu

“MOÇÃO PELA URGENTE REQUALIFICAÇÃO DO IP3
Considerando que:
1. Os viseenses andam há 18 anos confrontados com a perigosidade da ligação a Coimbra e a
Sul, pelo IP3, que já foi apelidado de “via rápida”, mas construído com troços sinuosos,
inclinações que chegam aos 7%, e na maioria do traçado com um perfil transversal de 2+1
vias, o que, aliado ao intenso tráfego e percentagem de pesados, lhe confere um nível de
sinistralidade absoluto elevado: uma média anual de 6 vítimas mortais;
2. As regiões afectadas começam a ficar fartas da política de “passa culpas” sempre que muda
o governo, sem verem avançar uma solução satisfatória para as populações e para as
empresas que utilizam o IP3;
3. Segundo declarações recentes do secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W.
d'Oliveira Martins, a chamada “Via dos Duques” (a auto-estrada apresentada pelo anterior
governo como de investimento exclusivamente privado, logo, portajada), só terá o estudo
prévio concluído em Fevereiro de 2017 e o estudo de impacto ambiental em Setembro de
2017, mas não se referiu à requalificação do IP3;
4. Já em Fevereiro de 2014, o secretário de Estado das Infraestruturas do anterior governo,
Sérgio Monteiro, disse, em entrevista ao Jornal do Centro, que “se tivermos um IP3
requalificado e ao lado uma auto-estrada, ninguém vai pela auto-estrada e, portanto, não
haverá privados que a queiram fazer”.
Assim, a Assembleia Municipal de Viseu, reunida em 29.02.2016, delibera:
Manifestar ao Ministro do Planeamento e das Infraestruturas a exigência da urgente
requalificação do IP3, dotando-o das condições de segurança, comodidade e funcionalidade,
sem portagens, independentemente da construção e concessão da chamada Via dos Duques,
num futuro próximo, visto que esta demorará se4mpre alguns anos a finalizar e a chegar a
Viaeu através do IC 37, o qual, pela sua orografia, requererá algumas obras de arte.”

