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Poiares: Autarcas e empresários defendem ligação IP3/A13  

 

A construção de uma nova ligação ao IP3, em perfil de itinerário complementar, na zona de 
Miro - Porto da Raiva, entroncando na A13, a Sul de Coimbra, foi defendida, hoje, numa 
reunião em Vila Nova de Poiares e que contou com a presença de quatro presidentes de 
Câmara e de associações empresariais. 

Esta alternativa ao actual traçado, para além de responder às necessidades dos concelhos 
desta região, foi defendida unanimemente pelo plenário como “a solução que poderá 
promover uma efectiva aproximação de Coimbra a Viseu, ao mesmo tempo que contribui para 
a redução do encargo financeiro actual do Estado, em matéria de compensação à 
concessionária pelo reduzido tráfego rodoviário existente na A13, já que iria permitir aumentá-
lo consideravelmente”. 

Outro dos argumentos apresentados e que contribui para a defesa da solução apresentada, 
tem a ver com o facto de, “hoje, Coimbra ser para muitos mais um ponto de passagem do que 
ponto de chegada, com grande parte do trânsito que circula nesta região, via IP3, a dirigir-se 
para Sul, pelo que não faz sentido criar uma nova estrada a Norte, conforme foi já aventado 
por algumas estruturas, dado que significaria, na prática, investir numa estrada paralela à 
actual A25 entre Aveiro-Vilar Formoso, que não responderia a uma efectiva alternativa aos 
traçados já existentes”. 
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Na reunião participaram a Associação Empresarial de Poiares (AEDP), a Associação Empresarial 
Serra da Lousã (AESL) e os presidentes das câmaras municipais de Vila Nova de Poiares, Lousã, 
Miranda do Corvo e Góis. 

Estiveram também três vice-presidentes da Associação Nacional de Transportes Públicos 
Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), um dos quais também na qualidade de presidente do 
Conselho Fiscal da Associação Empresarial da Região de Viseu (AIRV), mandatado para 
representar esta entidade. 

Em cima da mesa esteve a defesa da melhoria das acessibilidades nesta região, considerando 
que “tem sido continuadamente ignorada e votada ao esquecimento, com prejuízo não só 
para aqueles que aqui residem e trabalham, mas também para todos quantos por aqui tem 
necessidade de transitar”. 

Da reunião sai um consenso alargado, com “posições bem definidas e uma legitimidade 
reforçada”, tendo o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João Miguel 
Henriques, ficado mandatado, em nome de todos os presentes, para fazer chegar estas 
preocupações ao secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas, com quem espera 
reunir a curto prazo. 

Ficou também definida a intenção de elaborar um memorando que “transmita claramente as 
razões que assistem à defesa desta solução que, a efectivar-se, poderá resolver os problemas 
de acessibilidade de uma região, contribuindo decisivamente para o seu desenvolvimento 
económico e social”. 
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