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Assunto: EN10-8 Praias do Sado

Destinatário: Min. da Economia

Ex. ma Sr.ª Presidente da Assembleia da República
Considerando que:

1) No ano de 2007, a população de Praias do Sado tomou conhecimento que a obra de
construção do 2.º Lanço da EN10-8, que estabelece a ligação entre a Mitrena e o Alto da
Guerra, iria encerrar definitivamente o acesso de Praias do Sado à EN10-8, pelo que decidiu
desenvolver diligências para evitar que tal sucedesse;
2) Perante os argumentos apresentados pelos representantes de um grupo de cidadãos, numa
sessão de esclarecimento realizada a 15 de Abril de 2008, os representantes das Estradas de
Portugal (EP) mostraram abertura para encontrar uma solução alternativa para o encerramento
do Nó de Acesso/Saída à EN10-8 em Praias do Sado;
3) A 26 de Maio de 2008 foi realizada uma nova reunião com a EP tendo sido encontrada uma
solução considerada favorável pelas partes: Construção de uma Passagem Superior ao
Caminho-de-Ferro, permitindo a ligação entre a Rua do Vale de Chaves e a Rua Augusto Gil;
4) Contudo, já em momento posterior, o desenvolvimento do Projecto acabou por ser suspenso
pela EP que alegou dificuldades financeiras para o executar;
5) Foi nesse sentido que recentemente, no dia 30 de Setembro de 2014 surgiu uma moção da
Assembleia de Freguesia do Sado – Setúbal (aprovada por unanimidade), intitulada “Em defesa
da construção do acesso alternativo ao encerramento do nó da EN10-8 em Praias do Sado”;
Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas
regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da
República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da
Economia, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,
resposta às seguintes perguntas:

1) Confirma que a construção de uma Passagem Superior ao Caminho-de-Ferro, permitindo a
ligação entre a Rua do Vale de Chaves e a Rua Augusto Gil mereceu em Maio de 2008 o
consenso das partes envolvidas (Estradas de Portugal e representantes dos cidadãos)?
2) Confirma que o desenvolvimento do projecto foi suspenso pela EP devido a dificuldades
financeiras?
3) Quando é que o desenvolvimento deste projecto deixará de estar suspenso e poderá
finalmente avançar?
Palácio de São Bento, 09 de Outubro de 2014
Deputado(a)s do CDS-PP

Palácio de São Bento, quinta-feira, 9 de Outubro de 2014
Deputado(a)s
JOÃO PAULO VIEGAS(CDS-PP)
NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)
HELDER AMARAL(CDS-PP)
RUI BARRETO(CDS-PP)
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