
Secretariado da DORVIR

Aos

Órgãos de Comunicação Social

Agradecemos a vossa atenção para o seguinte:

 

Pelo fim efectivo de portagens na A4 e A24

O anúncio pelo governo da redução de 15% no valor das portagens na A4 e A24 é, na opinião do
Secretariado da DORVIR, uma operação de propaganda que defrauda as expectativas da população,
não acaba com as barreiras à mobilidade regional, nem dará o estímulo necessário à dinamização
económica da região.

Quando a redução do valor das portagens nas auto-estradas do interior foi aprovada na Assembleia
da  República,  esperava-se  uma redução  com significado,  que  representasse  um real  alívio  nos
custos que muitas famílias e empresas têm de suportar para se deslocarem na região. O valor de
redução agora anunciado pelo governo defrauda as expectativas criadas, não terá impacto na vida
das populações nem da região e visa, acima de tudo, perpetuar a injustiça que significa a existência
de pórticos na A4 e A24.

Por  muito  que  os  responsáveis  por  esta  injustiça  (governos  do  PS  e  do  PSD/CDS)  queiram
esconder,  a  verdade  é  que  a  população  dos  distritos  Vila  Real  e  de  Bragança  tem  nestas
auto-estradas uma barreira à sua mobilidade.

Numa  região  profundamente  atacada  por  decisões  de  sucessivos  governos  –  encerramento  de
centenas de escolas, de serviços de saúde e outros serviços públicos; abandono da agricultura e da
produção nacional; encerramento de linhas de caminhos-de-ferro e desresponsabilização do Estado
pela garantia do serviço público de transportes – só a revogação das portagens pode fazer com que a
A4 e A24, represente um factor de desenvolvimento e de facilitação da mobilidade na região.

O PCP, tudo fará para que esta justa luta pela revogação das portagens tenha êxito, apelando à
mobilização e luta das populações e de todos os que são atingidos por esta injustiça.

 

Vila Real, 20 de Julho de 2016

O Secretariado da DORVIR


