
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 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República,

Considerando que:

- A Estrada Nacional 225 (EN 225) é uma via de ligação com grande importância local mas

também regional e nacional.

- Esta via, que conta com cada vez mais tráfego em virtude da procura dos Passadiços do

Paiva, encontra-se num estado de elevada deterioração.

- A sua sinuosidade, o degradado estado do pavimento, as ravinas, as constantes quedas de

barreiras na via de circulação e as supressões no pavimento, colocam em causa a segurança

dos seus utilizadores.

- O elevado estado de degradação desta via motivou já a apresentação de uma petição com o

n.º 562/XIII/4, com o título “Pela requalificação URGENTE da Estrada Nacional 225” da autoria

dos Municípios de Castro Daire, Arouca, Cinfães e Vila Nova de Paiva, que contou com mais de

quatro mil assinaturas.

Assim,

Ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa e da

alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, vem o signatário, por

intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, solicitar as

seguintes informações ao Ministério do Planeamento e Infraestruturas:

Tem conhecimento do elevado estado de degradação da EN 225?1.

Está prevista a realização de obras de requalificação na EN 225? Em caso afirmativo, para

quando está previsto o início das obras, a sua conclusão e qual o custo associado? Em caso

negativo, qual o fundamento?

2.



Palácio de São Bento, 18 de janeiro de 2019

Deputado(a)s

ANDRÉ SILVA(PAN)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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