
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 

Ao longo dos últimos anos, nomeadamente desde 2016, várias têm sido as diligências

efectuadas no sentido da resolução de problemas associados à indisponibilidade de rede em

várias localidades do Nordeste Algarvio.

Os signatários, em 29 de Novembro de 2018, questionaram o Ministro Ajunto e da Economia

sobre o assunto.

Com data de 6 de Dezembro de 2018, o Gabinete do Ministro Adjunto e da Economia devolveu

o requerimento à Assembleia da República, informando que o assunto não era da sua

competência mas da esfera do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.

Em conformidade, e nesse mesmo dia 6 de Dezembro, os signatários questionaram o Ministro

do Planeamento e das Infraestruturas, por intermédio do Presidente da Assembleia da

República, nos termos legal e regimentalmente previstos.

Seguindo um padrão de desrespeito recorrente pela Assembleia da República e pelos cidadãos

que os deputados representam, o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas – como, aliás,

frequentemente procedia relativamente a perguntas e requerimentos apresentados pelo Grupo

Parlamentar do PSD – nunca respondeu às questões colocadas sobre a matéria em apreço.

Face à inaceitável ausência de resposta por parte do Governo, passados quase seis meses, os

deputados do PSD abaixo assinados, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis,

vêm por este meio requerer ao Ministro das Infraestruturas e Habitação, por intermédio de V.ª

Ex.ª, resposta urgente às seguintes questões:

1- Que razões justificam que, passados quase seis meses, o Governo não tenha ainda

respondido às questões colocadas ao abrigo da Pergunta Número 820/XIII(4.ª), datada de 6 de

Dezembro de 2018?



2- Qual é o ponto de situação do Concurso Público relativo à Rede de Nova Geração,

nomeadamente à instalação, gestão, exploração e manutenção de redes de comunicações

electrónicas de alta velocidade no Alentejo e no Algarve?

3- Quais as razões que justificam que a obra não se encontre concluída, nomeadamente em

algumas zonas do Nordeste Algarvio?

4- Quando serão concluídos os trabalhos de instalação da rede de fibra ótica nos troços em

falta, nomeadamente na zona de Cortes Pereiras, concelho de Alcoutim?

Palácio de São Bento, 9 de maio de 2019

Deputado(a)s

JOSÉ CARLOS BARROS(PSD)

CRISTÓVÃO NORTE(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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