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Assunto: Repavimentação das vias rodoviárias de Braga

Destinatário: Min. da Economia

Ex. ma Sr.ª Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
1 – A E.P., S.A. é a entidade responsável pela requalificação de várias vias do concelho de
Braga;
2 – A sua missão é: “… prestação, em moldes empresariais, de um serviço público cujo objeto
consiste, por um lado, no financiamento, conservação, exploração, requalificação e alargamento
das vias que integram a Rede Rodoviária Nacional e por outro, na conceção, projeto,
construção, financiamento, conservação, exploração, requalificação e alargamento das vias que
integram a Rede Rodoviária Nacional Futura.”;
3 – O Ministério da Economia e do Emprego é o órgão do Governo que tutela a atividade da EP
- Estradas de Portugal, S.A.através da Secretaria de Estado das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações.;
4 – As estradas nacionais têm necessidade de ser intervencionadas ao longo da sua vida. No
caso do concelho de Braga, dada a intensidade de tráfego, há uma necessidade acrescida de
intervir nas seguintes vias:
- Ligação entre a Rua de S. Martinho e a Av. António Macedo;
- Ligação entre a Av. António Macedo e a Rua de S. Martinho;
- EN103-3 – Via rápida do Bom Jesus;
- EN309 – Entre o Bom Jesus e a rotunda do Sameiro;
- Av. Do Santuário (Sameiro);
- EN309 – Entre a rotunda do Sameiro e Fraião;
- EN309 – Entre Fraião e a Av. Da Liberdade.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas
regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da
República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da
Economia, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,
respostas às seguintes perguntas:

1 – Tem a Estradas de Portugal, S.A., conhecimento do estado em que se encontram as
referidas vias?
2 – Para quando a intervenção necessária para que a segurança rodoviária possa ser
garantida?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 18 de Julho de 2014
Deputado(a)s
ALTINO BESSA(CDS-PP)
JOÃO PAULO VIEGAS(CDS-PP)
RUI BARRETO(CDS-PP)
FERNANDO BARBOSA(CDS-PP)
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