
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 

O concelho de Constância, localizado no distrito de Santarém, é um concelho que apresenta

graves problemas de mobilidade, sendo dividido pelo rio Tejo. A atual travessia liga a Freguesia

de Praia do Ribatejo, no concelho de Vila Nova da Barquinha, ao concelho de Constância.

Esta travessia apresenta graves problemas, tendo já estado encerrada por diversos períodos,

provocando graves constrangimentos à população. Segundo noticias vindas a público, o plano

Junker previa a sua reabilitação. Os autarcas do concelho de Constância defendem que é

necessário o Reforço dos atuais pilares e a construção de um novo tabuleiro para que a ponte

fique com duas faixas de rodagem permitindo a circulação nos dois sentidos ao mesmo tempo,

bem como a passagem de pesados. Reivindicam ainda a melhoria dos acessos à ponte quer na

margem norte, quer na margem sul.

Tendo como base que no Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas – horizonte

2014-2020 (PETI 3 +), está inscrita uma verba de cinco milhões para a ponte de Constância é

importante compreender o ponto de situação da presente projeto.

Face ao exposto, ao abrigo do disposto na alínea d) do Artigo 156.º da Constituição da

República Portuguesa e em aplicação da alínea d), do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da

Assembleia da República, perguntamos ao Governo, através do Ministério do Planeamento e

das Infraestruturas o seguinte:

Qual o ponto de situação do projeto para a Ponte de Constância?•

Palácio de São Bento, 2 de outubro de 2018

Deputado(a)s

HUGO COSTA(PS)

ANTÓNIO GAMEIRO(PS)



Deputado(a)s

IDÁLIA SALVADOR SERRÃO(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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