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?Um estudo sobre a gestão da
rede rodoviária nacional reco-
menda a descida significativa das

portagens na Circular Regional
Exterior do Porto (CREP) e a even-
tual taxação dos atravessamentos

para desviar o tráfego da Via de
Cintura de Interna (VCD. O traba-
lho encomendado pela Associa-
ção Comercial do Porto, recomen-
da ainda que se aumente a atrati-
vidade dos transportes coletivos.

Numa lógica de "visão coorde-
nada do papel da rede rodoviária,
principalmente das vias circula-
res", o estudo diz que, "a par da
melhoria do transporte público, é

necessário atuar no preço da rede
rodoviária criando mecanismos
para desviar tráfego". Mais con-
cretamente: "o valor da portagem
na CREP tem de baixar significa-
tivamente para, em conjunto com
a eventual taxação dos atravessa-
mentos, desviar tráfego da VCI".

Para os investigadores do Insti-

tuto Superior Técnico de Lisboa

que coordenaram o trabalho, a
rede de autoestradas nacional é

"um ativo subutilizado e sobreta-
xado" e com "uma irracionalidade
económica na localização das por-

tagens" que "conduz a um cres-
cente congestionamento das cida-
des de Porto e Lisboa".
Irracionalidade
O estudo exemplifica esta irracio-
nalidade com o facto de, após o

fim das scut, se cobrar o mesmo
em sublanços com pouco tráfego
e em sublanços congestionados, o

que "não é economicamente efi-
ciente, nem ambiental e social-
mente sustentável". Aliás, na Área
Metropolitana do Porto (AMP),
"nenhum dos sublanços com mais
de 60 mil veículos (e são vários)
possui portagem".

O estudo comparou várias ro-
tas alternativas na AMP e verificou
que quase sempre os sublanços
com elevado nível de congestio-
namento não são taxados e nos
sublanços menos congestionados
exige-se um pagamento de porta-
gem. Ou seja, é um modelo que
quase sempre conduz à escolha da
VCI, por ser a rota mais curta e não
ter portagem. O problema é que
este "comportamento economi-
camente racional diminui o bem
estar social" pois agrava o trânsi-
to na VCI, gerando mais ruído,
mais poluição, viagens mais de-
moradas e maior sinistralidade.

O estudo lembra que a nível
municipal o Porto tem procurado
gerir a situação, por exemplo com

"semáforos inteligentes" e o au-
mento de lugares de estaciona-
mento pago. Os investigadores sa-
lientam ainda que é possível o re-
curso às portagens urbanas mas
essa é "uma solução de final de li-
nha". Até porque, "se a política de
tarifação induz o atravessamento
das cidades de Porto e Lisboa, não
é possível localmente reverter
este incentivo".

Por isso, para os investigadores,
a solução terá sempre de ter uma
"dimensão regional". "É necessá-
rio alterar a lógica das portagens
para, a montante, reduzir o volu-
me de veículos a entrar/atraves-
sar as áreas metropolitanas". •
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