
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. mo  Sr.º Presidente da Assembleia da República 

Passados oito anos, sobre a data do acidente ocorrido na Estrada Nacional 117 (EN117), no

troço Belas-Pendão, do qual resultou a morte de duas pessoas, continua por realizar a

intervenção de requalificação daquela via. Num comunicado divulgado à época pela empresa

Estradas de Portugal, podia ler-se que “a EP e a Câmara Municipal de Sintra têm em curso um

estudo que avalia a possibilidade de se efetuar uma intervenção que melhore as condições de

circulação, nomeadamente com melhoria das características geométricas da estrada e nova

pavimentação”, adiantava então a empresa.

As localidades de Belas e Queluz utilizam intensamente aquele troço, para acederam a outros

concelhos limítrofes e à estação da CP de Queluz-Belas, sendo percorrido por muitos veículos

automóveis ligeiros e pesados, mas também por peões que ali circulam, todos os dias, sem

sequer dispor para isso de passeios apropriados.

Passados todos estes anos, não só o estado geral de conservação da estrada se agravou, como

todos os dias aumenta o perigo de todos os que ali circulam a pé.

Ao longo de todos estes anos muitos têm sido os protestos das populações sobre o mau estado

geral daquele troço, a que os populares já apelidaram de “Estrada da Vergonha”.

No Plano de Proximidade/Médio Prazo da empresa Estradas de Portugal para 2015-2019,

apresentado em dezembro de 2014, encontra-se inscrito o valor de 1,190 milhões de euros,

para realização daquela obra. Porém ainda nada aconteceu!

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, vêm os Deputados do Grupo

Parlamentar do Partido Socialista, solicitar a V. Exa. que se digne a solicitar ao Governo, através

do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, a resposta às seguintes questões:

1 - Para quando o início efetivo da obra prevista para aquele troço da EN 117?

2 – Que questões estão a impedir o início da obra prevista?



3 – Que prazo está previsto para a obra a realizar?

4 – Que medidas de circulação alternativas estão definidas, enquanto decorrer a intervenção na

via?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 16 de Março de 2016

Deputado(a)s

PAULO DUARTE MARQUES(PS)

SÉRGIO SOUSA PINTO(PS)

LUÍS MOREIRA TESTA(PS)

HELENA ROSETA(PS)

MIRANDA CALHA(PS)

MARIA DA LUZ ROSINHA(PS)

EDITE ESTRELA(PS)

JORGE LACÃO(PS)

VITALINO CANAS(PS)

SUSANA AMADOR(PS)

JOAQUIM RAPOSO(PS)

PEDRO DELGADO ALVES(PS)

ISABEL ALVES MOREIRA(PS)

DIOGO LEÃO(PS)

RUI RISO(PS)

MIGUEL COELHO(PS)

WANDA GUIMARÃES(PS)

RICARDO LEÃO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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