
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 – 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. A

manutenção é assim um fator de importância máxima para que se possa garantir que a

segurança rodoviária está salvaguardada.

5 – Garantir que as passadeiras estão devidamente assinaladas e visíveis, que os sinais de

trânsito estão em bom estado, ou que as marcações permitem uma boa circulação automóvel,

são assim condição para que possamos testemunhar a manutenção das estradas.

6 – Na freguesia de Padim da Graça, em Braga, são notórias as falhas na EN205. Há urgência

na marcação de passadeiras, marcas de estrada e recolocação de sinalética.

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 encontra a

EN205 no troço de Padim da Graça?

2 – Quando será realizada a manutenção daquele troço, tendo em consideração que as

passadeiras deixaram de ser visíveis e a sinalética necessita de ser reposta?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 25 de Julho de 2014

Deputado(a)s

ALTINO BESSA(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

RUI BARRETO(CDS-PP)

FERNANDO BARBOSA(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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