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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A mobilidade e a livre circulação de bens e pessoas são valores fundamentais do Estado de

Direito Democrático e valores maiores no tempo presente que vivemos.

O Distrito de Leiria tem sido beneficiado com investimentos no plano ferroviário, nomeadamente

na Linha do Oeste e com o anúncio da futura linha de alta velocidade Lisboa – Porto (com

passagem por Leiria), que constituem uma significativa melhoria à mobilidade no distrito, bem

como consubstanciam, em si, novas oportunidades para o desenvolvimento e crescimento

económico.

No entanto, e no plano rodoviário, persistem ainda situações antigas para as quais urge

encontrar uma resposta que garanta o acesso à mobilidade às populações em condições dignas

do século XXI.

O IC8, a única via que serve e liga os diferentes concelhos do norte do Distrito de Leiria e faz a

ligação com o Distrito de Castelo Branco, encontra-se em alguns troços, nomeadamente entre

Pombal e o Pontão/Avelar, num estado muito degradado e a precisar de requalificação.

O IC2 que serve de ligação entre o norte e sul do Distrito apresenta igualmente um nível

bastante avançado de degradação em alguns troços, apresentando fissuras consideráveis, o

que não só compromete a natureza e funcionalidade da via bem como representa um risco

acrescido para a segurança dos cidadãos tendo em conta os níveis de sinistralidade que ali se

verificam.

Assim, e nos termos regimentais aplicáveis, os Deputados do Partido Socialista eleitos pelo

círculo de Leiria, vêm por este meio questionar o Ministro das Infraestruras e Habitação do

seguinte:

Que investimentos estão previstos para a requalificação do IC8 e do IC2 no Distrito de Leiria?1.

Quais os troços e o calendário de intervenções previsto para a intervenção nestas duas vias?2.

Palácio de São Bento, 15 de fevereiro de 2021

Deputado(a)s

SARA VELEZ(PS)

RAUL MIGUEL CASTRO(PS)



Deputado(a)s

ELZA PAIS(PS)

JOÃO PAULO PEDROSA(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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