
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

No âmbito de uma visita à freguesia de Ansiães (Amarante), o Grupo Parlamentar do PCP foi

abordado pela população local, que nos deu a conhecer a sua preocupação pelo facto de não

estar previsto um acesso à A4 naquela freguesia ou em locais de proximidade.

O Grupo Parlamentar do PCP acompanha a preocupação e reivindicação manifestadas pela

população, que reclama um acesso à A4 naquela freguesia – não por uma questão de

comodidade para esta população, mas sim por causa da segurança de todos os utilizadores da

A4.

Importa dizer que é neste local que se encontra a entrada/saída do Túnel do Marão e, por essa

razão será de extrema importância incluir o referido acesso, aproveitando mesmo as obras que

estão a decorrer para a ligação da A4 de Amarante/Vila Real. Queremos chamar a atenção para

o facto de, na eventualidade de haver um acidente dentro do túnel, sem o referido acesso, será

muito mais difícil aos meios de socorro e emergência chegarem, com a celeridade necessária,

junto ao local do acidente.

O PCP considera que a inclusão do acesso à A4, antes do Túnel do Marão, no sentido

Amarante/Vila Real será de toda a importância para as populações serranas de Amarante, mas

também um fator que contribuirá para a segurança rodoviária neste troço de autoestrada.

Face ao exposto e considerando a importância desta obra para a população local, ao abrigo das

normas legais e regimentais aplicáveis, solicitamos ao Governo que, por intermédio do Ministro

da Economia, nos envie os seguintes esclarecimentos:

Tem o Governo tem conhecimento desta situação?1.

Pretende o Governo tomar medidas no sentido autorizar a construção do acesso à A4, antes

do Túnel do Marão, no sentido Amarante/Vila Real? Se sim, quando terá lugar o início dos

trabalhos? Se não, porque motivo?

2.



Palácio de São Bento,  quarta-feira, 3 de Junho de 2015

Deputado(a)s

LURDES RIBEIRO(PCP)

DIANA FERREIRA(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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