
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 

Considerando que:

A Ponte Móvel de Leça, que liga Matosinhos a Leça da Palmeira, apresenta, há já algum tempo,

sinais de degradação na sua construção.

Projetada pelo arquiteto João Motta Guedes e inaugurada em julho de 2007, a travessia que une

as duas margens do Porto de Leixões tem visíveis na estrutura buracos e grafitos, o que revela

falta de manutenção.

Desde 2013 que a ponte, da responsabilidade da APDL - Administração dos Portos do Douro,

Leixões e Viana do Castelo, SA, tem tido diversos problemas, registando várias avarias, a última

das quais obrigou à interdição ao trânsito entre 13 de junho e 5 de julho deste ano.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinada, vem por este meio requerer ao Ministro das

Infraestruturas e Habitação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1 - Tem V. Exa. conhecimento do estado degradado que apresenta atualmente a Ponte

Móvel de Leça?

2 - Como é que a APDL está a realizar as manutenções preventivas e periódicas à

travessia?



3 - Tem a APDL equipamento em stock para os equipamentos sujeitos a avarias

frequentes, de modo a minimizar eventuais cortes na circulação da ponte que liga as duas

margens do Porto de Leixões?

Palácio de São Bento, 11 de dezembro de 2019

Deputado(a)s

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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