
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:

O Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, como o próprio nome indica, tem a tutela das

matérias que dizem respeito às infraestruturas, nomeadamente, de acordo com o Decreto-Lei n.º

251-A/2015 de 17 de dezembro (Lei Orgânica do XXI Governo constitucional), no número 1 do

artigo 24.º, onde se lê: “O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas tem por missão

formular, conduzir, executar e avaliar as políticas de desenvolvimento e coesão, incluindo o

desenvolvimento regional, bem como a definição de políticas de infraestruturas, nas áreas da

construção, do imobiliário, dos transportes e das comunicações, incluindo a regulação dos

contratos públicos”.

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) é uma entidade que está na alçada do

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas e que tem por atribuição, de acordo com a

alínea b), número 2, do artigo 3.º do Decreto-Lei 157/2012, de 18 de julho, “Estudar e observar o

comportamento das obras, com vista a informar acerca das suas condições de segurança e de

durabilidade, e pronunciar-se sobre estudos com os mesmos objetivos”.

O LNEC é também, de acordo com a sua missão, a entidade nacional a quem compete: “[…]

promover a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico, bem como outras atividades

científicas e técnicas necessárias ao progresso e à boa prática da engenharia civil, exercendo a

sua ação, fundamentalmente, nos domínios da construção e obras públicas, da habitação e

urbanismo, do ambiente, da gestão dos riscos, da indústria dos materiais, componentes e outros

produtos para a construção e em áreas afins, visando a sua atividade, essencialmente, a

qualidade e a segurança das obras, a proteção e a reabilitação do património natural e

construído, bem como a modernização e inovação tecnológicas do setor da construção”.

Ao longo dos últimos anos uma série de infraestruturas que inicialmente eram detidas pelo

Estado, por acordo com os municípios, passaram a integrar o património municipal.



A transferência desse património levou, em muitos dos casos, a que também as obrigações de

manutenção fossem transferidas.

Com a transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades

intermunicipais, perspetivada na Lei 59/2018, de 16 de agosto, muitas serão as infraestruturas

que certamente transitarão para a esfera municipal.

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 ao Senhor Ministro

do Planeamento e das Infraestruturas, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1. O Ministério do Planeamento e das Infraestruturas tem na sua posse uma listagem de

infraestruturas de risco, bem como um plano de segurança associado a cada uma delas?

2. No âmbito da transferência de competências para as autarquias locais e para as

entidades intermunicipais, perspetivada na Lei 59/2018, de 16 de agosto, houve pedidos

de ajuda da parte dos municípios? Quais os municípios que o fizeram?

Palácio de São Bento, 20 de novembro de 2018

Deputado(a)s

ASSUNÇÃO CRISTAS(CDS-PP)

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

TELMO CORREIA(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELLO-BRANCO(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

JOÃO GONÇALVES PEREIRA(CDS-PP)



Deputado(a)s

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

JOÃO REBELO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(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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