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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

De acordo com a informação da instituição “Infraestruturas de Portugal, aquela entidade “é a

maior concessionária nacional de estradas, com uma rede que se estende por todo o país com

mais de 14 mil quilómetros de extensão e cujo perfil se diversifica da autoestrada à estrada

regional, das retas nas planícies alentejanas aos acessos ao maciço central da Serra da

Estrela.”

A Infraestruturas de Portugal “garante a realização da manutenção e reparação da rede

rodoviária através de contratação externa assente num modelo de gestão da conservação

corrente da rede através de 18 contratos independentes, um por rede distrital, está adequado à

estrutura descentralizada da empresa e responde às características distintivas de cada região.”

Contudo, no Distrito de Braga verifica-se a falta de limpeza das bermas, valetas e passeios das

estradas nacionais que atravessam os diversos concelhos, designadamente os concelhos de

Famalicão, Guimarães, Fafe, Cabeceiras de Basto e Póvoa de Lanhoso.

A vegetação que se adensa nas bermas e nos passeios coloca em causa a segurança dos

peões, mas também de todos os condutores. Os municípios e as freguesias do distrito têm

utilizado o portal das Infraestruturas e Portugal para alertar e reclamar da situação lamentável

em que se encontra a rede viária. Em muitos casos são as autarquias que se substituem à

responsabilidade da Infra Estruturas de Portugal com o objetivo de solucionar os problemas dos

cidadãos.

As Infra estruturas de Portugal afirma que “a opção por este modelo possibilita um maior rigor na

gestão dos recursos, maior capacidade de resposta face às necessidades de intervenção e

controlo permanente dos resultados tendo em vista a contínua melhoria da qualidade do serviço

prestado aos cidadãos.”

Contudo, o que se verifica é precisamente o contrário.



Face ao exposto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

deputados abaixo assinados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista perguntam ao Senhor

Ministro do Planeamento e das Infraestruturas através de V. Exa., o seguinte:

Quais as razões para a situação de falta de limpeza de bermas, passeios e valetas das Estradas

Nacionais no Distrito de Braga?

Quando está previsto o corte e limpeza da vegetação nas bermas destas vias nacionais do

distrito de Braga?

Palácio de São Bento, 11 de agosto de 2018

Deputado(a)s

LUÍS SOARES(PS)

JOAQUIM BARRETO(PS)

SÓNIA FERTUZINHOS(PS)

MARIA AUGUSTA SANTOS(PS)

PALMIRA MACIEL(PS)

HUGO PIRES(PS)

NUNO SÁ(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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