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Alcácer do Sal, 03 de Março de 2015 

Exs. Srs.  

Vimos por este meio solicitar a V. Exas que se dignem conceder às Comissões de Utentes do IC1 

de Alcácer do Sal e de Grândola, o agendamento de uma nova audiência, com o propósito de se 

debater assuntos relacionados o IC1/EN 120 entre Alcácer e Grândola. 

Nesse âmbito e face à urgente necessidade de se iniciar um conjunto de investimentos para a 

melhoria das condições de circulação na IC1/N5/N120, em particular esta ultima infraestrutura 

rodoviária, esta Comissão, considera oportuna e útil, a realização da solicitada audiência, no 

contexto do profícuo esclarecimento do anunciado Plano de Investimentos que o Governo e a EP 

– Estradas de Portugal, S.A., comunicaram ter como aprovado/projetado para os próximos 5 anos. 

Aproveitamos para recordar, uma vez mais, para a necessidade urgente da resolução imediata da 

infraestrutura N 120 que apresenta um elevado e visível estado de degradação, que como é do 

conhecimento de V. Exas, tem sido promotora das inseguras condições de circulação, e, 

sobretudo, geradora, de um aumento gradual de acidentes, muitos deles, com desfecho trágico.  

Salientamos, por último dois factos que consideramos relevantes: 

1. A realização da recente ação de cidadania, na forma de Marcha Lenta de Protesto que juntou 

centenas de automobilistas de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines, na 

passada 6ª feira, dia 27 de fevereiro, para exigir a reparação urgente da infraestrutura N 120 

(troço Grândola – Alcácer do Sal). 

 

2. A ausência de resposta às diversas solicitações desta Comissão de Utentes, junto da EP – 

Estradas de Portugal, S.A., para a agendamento e realização de reunião para discussão desta 

temática. 

 

Na expectativa de notícias de V. Ex.ªs,  

Sem outro assunto, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 

As Comissões de Utentes do IC1 


