
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

A rede de transportes coletivos de passageiros de um concelho influencia e impulsiona o apoio

económico e até mesmo turístico do mesmo.

Numa altura particularmente difícil, a utilização de veículo próprio é pouco recomendada, até

porque em termos ambientais cada vez mais se recomenda a utilização de transportes públicos.

Importa por isso, tudo fazer para que a oferta dos mesmos seja propícia à sua utilização.

Temos verificado que no concelho da Figueira da Foz a atual realidade não proporciona a

utilização, quer interna quer externa, destes meios de transporte, obrigando os utentes a

recorrerem a transportes particulares, com os inerentes inconvenientes quer económicos quer

ambientais.

No sentido de promover um estudo que possibilite uma melhor oferta dos transportes coletivos

aos seus utilizadores, solicita-se,

Nos termos legais e regimentais aplicáveis, os deputados abaixo-assinados,vem requerer ao

Senhor Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportese Comunicações, por

intermédio de Vossa Excelência, o seguinte:

Os contratos de concessão de transportes coletivos de passageiros existentes no

Concelho da Figueira da Foz.

1.

Palácio de São Bento,  quinta-feira, 30 de Janeiro de 2014

Deputado(a)s

ANA OLIVEIRA(PSD)

JOSÉ MANUEL CANAVARRO(PSD)

NILZA DE SENA(PSD)



Deputado(a)s

NUNO ENCARNAÇÃO(PSD)

MAURÍCIO MARQUES(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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