
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

A estrada nacional 8/6 é a principal via de comunicação que liga a vila de Benedita à sede de

concelho, Alcobaça. Esta via de comunicação, para além de servir a população da Freguesia da

Benedita, a mais populosa do concelho de Alcobaça, serve ainda as populações das freguesias

de Turquel e de Évora de Alcobaça.

Trata-se de uma das estradas com maior tráfego do concelho, utilizada por um grande número

de munícipes para se deslocarem para os seus postos de trabalho, e tratarem de assuntos junto

dos serviços públicos apenas disponíveis na sede de concelho.

Esta estrada é também a principal ligação de Alcobaça ao IC2.

Há alguns meses atrás, fruto das intempéries que assolaram o nosso país, ocorreu uma

derrocada naquela estrada no sentido Alcobaça-Benedita, junto à localidade de Capuchos, não

sendo ainda conhecida a data prevista para resolução deste grave problema, que tem vindo a

criar enormes transtornos na circulação e mobilidade das pessoas.

Face ao exposto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

deputados abaixo assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vêm perguntar

ao Senhor Ministro da Economia, através de V. Exa., o seguinte:

1 – Qual o ponto de situação relativamente ao arranjo da EN 8/6?

2 – Quando está prevista a sua reparação?

Palácio de São Bento,  quinta-feira, 19 de Junho de 2014

Deputado(a)s

VALTER RIBEIRO(PSD)



Deputado(a)s

FERNANDO MARQUES(PSD)

FELICIANO BARREIRAS DUARTE(PSD)

LAURA ESPERANÇA(PSD)

MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA(PSD)

PEDRO PIMPÃO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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