
É um dado adquirido que, assegurar a mobilidade e a acessibilidade, de forma
eficiente e adequada às populações, é de senso comum. Promover o tecido
empresarial, e demais necessidades regionais, é um fator crucial para a promoção
da coesão territorial social. 

Na região Centro, existem duas infraestruturas viárias da maior importância.  São
caracterizadas por problemáticas estruturais crónicas, parcas condições de
segurança, elevada sinistralidade, promessas adiadas, lentidão processual, e são
sistematicamente utilizadas como “arma de arremesso” em eleições: estamos a
falar do IP3 e do IC6. 

Em 2015, o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI3+), que
delineava os objetivos estratégicos neste setor até 2020, considerava o IP3 (ligação
Coimbra-Viseu) como investimento prioritário. Tendo em conta a sua ligação ao
Corredor Internacional Norte e, de salientar, o Corredor do Interior – sendo este
fulcral para o desenvolvimento de toda a região interior do país, através da
potenciação dos corredores internacionais e da ligação aos nós secundários, bem
como aos nós terciários da rede de transportes. (1)

Em 2018, foi lançada a estratégia de atuação para a “solução de mobilidade para
mais segurança” que contemplava a requalificação e duplicação do atual IP3, bem
como o faseamento das empreitadas e respetivo prazo de execução. De acordo
com estas propostas, a 2ª fase da obra estaria calendarizada para final de
2020/2022. (2)

Infelizmente, estamos em 2022 e a conclusão, bem como a resolução do IP3 é algo
que, empiricamente, não se perspetiva próximo. Desta forma, as regiões afetas a
este trajeto estão constantemente a sofrer constrangimentos de acessibilidade. Tal
como tem sido defendido pelo PSD, urge a implementação da ligação rodoviária
Viseu-Coimbra em perfil de autoestrada, garantindo a existência de uma solução
não portajada. (3)
            
            

IP3 e IC6: soluções tardias, desenvolvimento e coesão adiados.

 



·Esclarecimento do calendário de investimento e execução das obras no IP3 e
IC6;
·O balanço do PETI 3+, findo o período de 2015-2020, e a atualização do
projeto de continuidade a esta estratégia; 
·Análise de impacto social e económico, derivados dos atrasos de
implementação de projetos do IP3 e IC6;
·Averiguar se o Plano Rodoviário Nacional se encontra efetivamente
implementado.

Da mesma forma, considerando prioritário também o IC6, que foi construído com
o objetivo de ligar Coimbra à Covilhã, através do interior do Distrito de Coimbra e
da encosta sul da Serra da Estrela, viu o seu traçado estagnado durante anos. Em
2021, o governo socialista deu luz verde à conclusão do IC6 com obras a serem
executadas durante cinco anos. (4)

Para além do ceticismo da população, junta-se também o nosso ceticismo. É
necessária a avaliação de um projeto de execução, visto que, o processo de
avaliação de impacto ambiental do prolongamento do IC6 já caducou. Para além
disso, o projeto foi retirado do PRR, com o argumento de que o financiamento para
a obra vai ser obtido através da receita de um leilão para a atribuição de direitos
de utilização de frequências 5G. (4) (5)

Atrasar ainda mais a implementação destas infraestruturas viárias, é atrasar o
desenvolvimento e a coesão territorial. É tornar menos apelativos os territórios
que lhes são adjacentes, e, portanto, um atraso para a criação de condições de
fixação de jovens, nomeadamente na região interior. 

No caso de estudantes do Ensino Superior, optando estes por Coimbra, Viseu ou
Beira Interior, o impacto desta problemática agrava-se, uma vez que o afastamento
da sua residência pode levar a que o seu aproveitamento seja prejudicado.
Focámo-nos neste exemplo, mas importa reiterar que este afastamento catalisa o
despovoamento. 
            
Desta forma, a Juventude Social Democrata da Distrital de Coimbra apela que se
apurem os seguintes factos e desencadeadas as seguintes ações:
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