
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

Considerando que:

1) O Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas para o horizonte temporal 2014-2020

(PETI3+) surgiu como uma atualização do PET 2011-2015, tendo em vista projectar uma

segunda fase de reformas estruturais a empreender, bem como o conjunto de investimentos em

infraestruturas de transportes a concretizar até ao fim da presente década;

2) Pouco tempo após a apresentação deste Plano por parte do Governo, a Assembleia de

Freguesia da União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros aprovou por

Unanimidade, uma moção pela inclusão da Construção dos Itinerários Complementares n.º 6,

n.º 7 e n.º 37 no PETI3+;

3) Na sua moção a Assembleia de Freguesia deliberou assim «demonstrar o seu mais veemente

protesto pelo facto de, nem no recente Relatório Final do Grupo de Trabalho para as

Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado, nem no Plano Estratégico de Transportes e

Infraestruturas (PETI3+) para o período de 2014-2020, não constarem a Construção dos

Itinerários Complementares n.º 6, n.º 7 e n.º 37.»;

4) Na Moção pode ainda ler-se que “a Zona da Serra da Estrela é servida por vias não

adequadas ao trânsito actual e à segurança e mobilidade de automobilistas e peões, para além

do seu estado de degradação, é imprescindível a construção no curto prazo das citadas Infra-

Estruturas, uma vez que já foram elaborados os estudos prévios necessários, e, os corredores

de implantação estão definidos e são consensuais”;

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,

resposta às seguintes perguntas:

1) Tem conhecimento da moção aprovada pela Assembleia de Freguesia da União das

Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros?

2) A Construção dos Itinerários Complementares n.º 6, n.º 7 e n.º 37 não é considerada uma

obra prioritária pelo Governo? Porquê?

3) Pretende o Governo vir a adicionar esta obra às prioridades do PETI3+, para o período 2014-

2020?

Palácio de São Bento, 29 de Julho de 2014

Deputado(a)s do CDS-PP

Palácio de São Bento,  quinta-feira, 31 de Julho de 2014

Deputado(a)s

PAULO ALMEIDA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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