
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Segundo informação da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) os acidentes nas

estradas do distrito de Évora provocaram 6 mortos nos primeiros seis meses do ano, mais dois

do que em igual período de 2018.

Segundo a ANSR, que reúne dados da PSP e da GNR, o número de acidentes no distrito de

Évora também aumentou este ano, registando-se, entre 1 de janeiro e 30 de junho, 870

desastres, mais 213 do que em igual período do ano passado, quando se registaram 757.

Também os feridos graves aumentaram no mesmo período, tendo sofrido ferimentos graves 41

pessoas, mais 21 do que no mesmo período de 2018.

Esta situação torna-se muito grave, porque é uma tendência que se acentua. Em 2018 houve

um agravamento destes dados quando comparados com o ano de 2017.

Tendo em consideração o número de vítimas mortais resultante da sinistralidade rodoviária, é,

em nosso entender, expectável que o combate à sinistralidade deveria ser considerado uma

prioridade para o Governo. Tal não tem acontecido!

Infelizmente esta não é uma tendência apenas do distrito de Évora. É efetivamente um grave

problema nacional!

Assim, ao abrigo, das normas constitucionais e regimentais, solicita-se a V. Exa., que se digne a

obter junto do Sr. Ministro da Administração Interna, resposta à seguinte questão:

1 – Quais as medidas adotadas (ou adotar) pelo Governo para travar o flagelo destes acidentes

rodoviários?



Palácio de São Bento, 3 de julho de 2019

Deputado(a)s

ANTÓNIO COSTA SILVA(PSD)

CARLOS PEIXOTO(PSD)

ANDREIA NETO(PSD)

MARGARIDA MANO(PSD)

BERTA CABRAL(PSD)

FÁTIMA RAMOS(PSD)

ANA OLIVEIRA(PSD)

ÁLVARO BATISTA(PSD)

ANTÓNIO VENTURA(PSD)

JOSÉ SILVANO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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