
                Moção 

         Eliminação das portagens na A25/A29/A17 

 

A introdução de portagens ex-SCUT trata-se de uma medida puramente política, não 

resolvendo nenhum problema de ordem financeira do estado central, constituindo uma 

tremenda injustiça para todos que lá circulam. 

A introdução de portagens na A25, A29 e A17 teve graves consequências para as 

populações, que viram o seu poder de compra diminuído, assim como para o tecido 

económico. Além de agravar as dificuldades económicas dos utentes, já duramente 

afectados por baixos salários e rendimentos, por situações de desemprego e 

precariedade, esta medida conduz ao agravamento da situação económica de muitas 

empresas e dificulta em muito a vida de inúmeras pessoas que utilizam esta via para se 

deslocar diariamente para o trabalho ou para ter acesso aos serviços públicos, também 

eles fortemente penalizados com as opções políticas de sucessivos encerramentos de 

escolas, tribunais, hospitais e centros de saúde. 

A garantia da acessibilidade e mobilidade das populações, o apoio às micro, pequenas e 

médias empresas e o apoio ao desenvolvimento regional, exige a eliminação das 

portagens nestas vias. A eliminação das portagens nas Ex-SCUT é uma medida que 

contribui para combater as assimetrias regionais, para o crescimento económico e 

mobilidade das populações. 

A Assembleia Municipal de Aveiro defende que estas vias, por serem fundamentais 

para o desenvolvimento regional, por não terem alternativa viável e por imperativo de 

justiça não devem ser portajadas. 

 

Assim,  

A Assembleia Municipal de Aveiro, reunida em ___ delibera: 

- Solicitar à Assembleia da República que se pronuncie favoravelmente, aprovando o 

Projecto de Lei do PCP que consagra o fim da cobrança de portagens nestas vias; 

- Exigir ao Governo que elimine as portagens na A25, A29 e A17; 



- Remeter cópia desta Moção ao Senhor Primeiro-Ministro e aos Grupos Parlamentares 

com assento na Assembleia da República. 
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