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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Há mais de uma década que os Vimaranenses reclamam por uma alteração na rotunda de

Silvares que dá acesso ao nó da A7.

Em 2017 este tema foi alvo de mais uma sessão de promessas com supostos acordos entre o

Governo e o Município, publicitado em outdoor de campanha do PS, a informar que a obra

começaria até ao fim do ano de 2017.

Assim não foi e um ano decorrido, de novo, se anunciou o arranque da obra.

Tudo indica que finalmente o processo vai ser concretizado, a bem de todos, mas com um

atraso significativo.

Contudo este longo debate publico não incidiu, nem incide, apenas na realização da obra.

Desde sempre se colocaram duas hipóteses, o desnivelamento aéreo ou o inferior.

Ao que é conhecido a opção recaiu sobre o desnivelamento inferior, ou seja, um “afundamento”

da estrada.

Desde logo esta opção se estranha uma vez que o local envolvente é muito sujeito a inundações

nos invernos. Também se questiona a relação custo benefício desta opção, pois publicamente

foi sendo sempre afirmado que o desnivelamento aéreo seria substancialmente mais barato e de

execução mais rápida.

Foi publicamente afirmado pelo Senhor Presidente do Município de Guimarães que a escolha

desta solução técnica foi da exclusiva responsabilidade das Infraestruturas de Portugal.

Assim, e em nome da boa gestão dos recursos públicos e ao abrigo dos direitos constitucionais

e regimentais, os deputados do PSD eleitos pelo círculo eleitoral de Braga requerem:

1 – Cópia dos estudos técnicos e financeiros, e respectivos pareceres dos serviços da

Infraestruturas de Portugal que sustentam a opção escolhida.

Palácio de São Bento, 12 de novembro de 2018
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____________________________________________________________________________________________________________________________
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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