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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

A região Centro representa cerca de € 30.000 milhões/ano para a economia do nosso país,

o que equivale sensivelmente 13,21% do PIB nacional; apresenta um Rendimento

Disponível Bruto de € 20.521 milhões, que se reconduz a 20,8% do valor nacional. Quanto

à Formação Bruta de Capital Fixo, a região Centro acusa € 6.899 milhões, ou seja 21,2%

do todo nacional.

Estamos a falar de uma região sobejamente conhecida pela sua pujança económica, que

conta com mais de 255.000 empresas, que totalizam 22,5% do conjunto nacional, e

emprega mais de meio milhão de trabalhadores, cerca de 10% do corpo nacional. Nesta

região ainda reside perto de um quarto de toda a população do País, com um total de

2.295.542 de habitantes.

A Base Aérea de Monte Real (BA5) está localizada no Centro do País, a 110 km do

Aeroporto da Portela, em Lisboa e a 170 km do Aeroporto Francisco de Sá Carneiro, no

Porto.

Encontra-se a uma altitude de 280 metros acima da linha do mar e sem acidentes

geográficos de relevo em seu redor, características que fazem desta infraestrutura um

local único em Portugal para a prática aeronáutica.

Para além disso, é de destacar a sua proximidade geográfica dos traçados de algumas

das principais auto-estradas do País (a A8, A17 e a A1 encontram-se em Leiria).

Tendo em conta o impacto que a abertura deste equipamento à aviação civil poderá

representar para a população da zona centro e de todo o nosso País, nomeadamente

através do aumento ímpar que se poderia verificar na indústria da região, que em

algumas áreas é já líder mundial e, claro, aquilo que isso representaria para o

desenvolvimento turístico de toda a região, nomeadamente o turismo ligado à prática do

golfe, dos desportos de montanha, à praia e o turismo religioso, numa ligação estreita

com o Santuário de Fátima.

Face ao exposto, e dada a importância de se conhecer o estudo económico da região

centro, venho em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao abrigo do

disposto na alínea d) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa, e da alínea



e) do n.º 1 do art.º 4.º e nos termos do art.º 229º, ambos do Regimento da Assembleia da

República, através de V. Exa, requerer acópia do Estudo de Impacto Económico na

Região Centro que justifique a abertura da Base Aérea de Monte Real à aviação civil.

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 20 de Novembro de 2015

Deputado(a)s

ANTÓNIO SALES(PS)

JOSÉ MIGUEL MEDEIROS(PS)

MARGARIDA MARQUES(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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