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O Secretário da Mesa
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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Estrada Nacional 12 - Estrada da Circunvalação - é uma via de comunicação rodoviária

estruturante para o Porto e para a Área Metropolitana do Porto, servindo de ligação entre a

cidade e os concelhos de Matosinhos, Maia e Gondomar, bem como de acesso ao Hospital de

São João de uma área que ultrapassa largamente a própria Área Metropolitana do Porto.

Um dos locais mais problemáticos situa-se em frente ao Hospital de São João.

Para além dos trabalhadores do Hospital de São João (aproximadamente 5.000 trabalhadores),

deslocam-se, diariamente, a este hospital pessoas que vão visitar os doentes, que vão a

consultas externas ou em situação de urgência, e ainda ao Instituto Português de Oncologia do

Porto, na lateral deste Hospital.

Acresce que próximo deste local existe um polo universitário que contém, designadamente, a

Faculdade de Medicina do Porto, a Escola Superior de Enfermagem, a Escola Superior de

Educação, o Instituto Politécnico do Porto, as Faculdades de Engenharia do Porto, do Desporto,

a Universidade Portucalense, a Faculdade de Economia.

Mais, neste local também podemos encontrar o i3S - Instituto de Investigação e Inovação em

Saúde e a UPTEC, a maior e melhor incubadora de empresas em Portugal.

Ora, para além de todos os serviços supramencionados, esta é das zonas mais densamente

povoadas na cidade do Porto.

Assim, facilmente se percebe que a EN12, em frente ao Hospital de São João, é um local de

passagem obrigatória para milhares de cidadãos.

Sucede que, como se pode verificar nos documentos em anexo (fotografias do local), existe uma

extensão de cerca de 200 metros da EN12, em frente ao Hospital de São João, muito

degradada, em terra batida, esburacada, com vários desníveis, sem passeio nem

estacionamento devidamente sinalizado.

Note-se que, mesmo em frente a estas “crateras” fica a estação do Metro de São João, que faz

parte da linha amarela, a linha mais utilizada do Metro do Porto.

Este problema não é novo. Existe desde que foram sendo construídas nesta zona habitações e

estabelecimentos comerciais sem que as entidades públicas cuidassem dos passeios e do

estacionamento que ficou para sempre parcialmente abandonado.

Conforme as fotos anexas ilustram, há uma parte do passeio e da baia de estacionamento já



construída, sendo notória a zona onde terminou, tendo ficado abandonado a partir daí numa

extensão de cerca de 200m.

Face ao exposto, perante a insegurança e o perigo que a degradação da EN12 pode acarretar

para os milhares de utilizadores que ali circulam diariamente, é urgente que as Infraestruturas

de Portugal proceda à reposição dos passeios e da baia de estacionamento em falta nesta zona.

Nestes termos, venho, ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156.º da CRP, e da alínea d)

do n.º 1 do art.º 4.º e do artigo 229º do RAR, através de V. Exa, solicitar os seguintes

esclarecimentos ao Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação sobre:

1. O Governo, através da IP, tem conhecimento do estado de degradação da EN12, em frente

ao Hospital de São João?

2. O Governo pode adiantar uma data para que a IP proceda à reposição dos passeios e do

local de estacionamento nesta zona?

Palácio de São Bento, 31 de julho de 2019

Deputado(a)s

FERNANDO JESUS(PS)

JOANA LIMA(PS)

Existem anexos ao documento.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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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