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Assunto: Investimentos/Projectos em execução e previstos para o ano de

2011 no Distrito de Santarém

Destinatário: Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

Ex.mo Sr.PresidentedaAssembleiadaRepública

A Proposta de Leide Orçamento do Estado e o PIDDACpara 2011 corporizam o grande esforço e a coragem política

do Governo que, em nome dos superiores interesses nacionais, faz aquilo que ao País é exigido, ou seja, reagir

contra a crise internacional e os seus efeitos, num momento crítico para a União Europeia e de particular dificuldade

para o nosso País, impondo um rumo firme na resposta determinada aos problemas que enfrentamos.

Apesar do contexto difícil e da necessidade imperiosa de um Orçamento do Estado exigente e de contenção, o

Governo continua a apostar no Distrito de Santarém, investindo de forma substancial em projectos estruturantes

para a nossa Região, em áreas com a Educação, a Rede Social, a Energia, o Ambiente, a Administração Interna, o

Ensino Superior, a Modernização Administrativa, o Desporto, a Justiça e as Infra-estruturas rodoviárias.

Por outro lado, sabemos que o PIDDACnão traduz todo o investimento que o Governo tem previsto para os 21
concelhos do Distrito de Santarém.

Assim sendo, ao abrigo do disposto na alínea d), do artigo 156.1'da Constituição da República Portuguesa e da

aUnea d), do n.!!1 do artigo 4.!! do Regimento da Assembleia da República, solicitamos ao Governo, através do
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, os seguintes esclarecimentos:

1) Em que fase se encontram os investimentos/projectos em execução e previstos para o ano de 2011, no
Distrito de Santarém, que tenham comparticipação financeira da Administração Central e/ou do QREN?

2) Quais os montantes financeiros envolvidos em cada um dos investimentos/projectos e quais as
comparticipações financeiras que cabem a cada uma das entidades envolvidas?
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