
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:

De acordo com notícias recentes, a Ponte Metálica de Abrantes, que liga Abrantes e Rossio ao

Sul do Tejo, está sem iluminação desde agosto, tendo a Presidente da autarquia já manifestado

a sua preocupação.

A referida ponte foi requalificada, tendo as obras terminado há quatro meses.

A falta de luz resulta em insegurança, sendo que numa altura do ano em que anoitece muito

mais cedo, há pessoas a circular à noite, não sendo seguro nem para os peões nem para os

automobilistas atravessar a ponte, de 368 metros.

Após a conclusão das obras de requalificação pela Infraestruturas de Portugal (IP), a Câmara

Municipal de Abrantes manifestou-se disponível para assumir a responsabilidade pelo

pagamento da iluminação e respetiva manutenção, pelo que assumiu um protocolo com a IP

logo após a conclusão da obra no sentido de avançar com o processo. No entanto, para a sua

concretização é necessária a ligação ao ramal, algo que é da competência da IP.

Ainda de acordo com a Autarca, a IP já foi contactada mas "não dá grande justificação em

relação a esta matéria", apesar de "insistências frequentes".

A perceção que cada pessoa tem do nível de segurança do local onde vive, tem impacto direto

na forma como se relaciona com a sua cidade e com o uso e fruição que dela faz. No entanto,

também o modo como as cidades são pensadas e estruturadas determina a sensação de

segurança que as pessoas têm (ou não) no seu dia a dia.

Artérias e zonas mal iluminadas e de uso misto – peões e automóveis – tendem a ser áreas

consideradas perigosas, nas quais as pessoas dificilmente escolherão, ou evitarão mesmo,

caminhar sozinhas à noite.



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;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à Ministro do

Planeamento e Infraestruturas, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos

que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1. Tem V. Exa. conhecimento da falta de iluminação na Ponte Metálica de Abrantes?

2. Não considera V. Exa. que a segurança dos utentes daquela infraestrutura está posta

em causa pela falta de iluminação desde agosto?

3. Para quando está prevista a ligação ao ramal que permitirá a efetivação do protocolo

assumido entre a Autarquia e a Infraestruturas de Portugal?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 24 de Novembro de 2016

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

HELDER AMARAL(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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