
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

Estando, neste momento, em fase de consulta pública o projeto de implementação de uma linha

de Muito Alta Tensão entre Pedralva e Ponte de Lima.

Este tipo de projeto acarreta impactos significativos nas zonas que serão alvo da passagem da

referida rede, sejam eles ambientais, paisagísticos, de saúde pública, patrimoniais e socio-

económicos.

As populações e empresas das zonas afetadas têm demonstrado, nos últimos dias, uma

elevada preocupação pela rapidez e secretismo de todo o processo.

É, pois, fundamental encontrar as melhores soluções para minorar os efeitos da referida obra,

nomeadamente nos concelhos de Vila Verde, Amares e Braga, que são significativamente

afetados pela passagem da referida linha.

Foram vários os empresários que nos afirmaram que se o traçado se mantivesse tal qual se

apresenta no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) teriam de fechar as suas empresas e, com

isso, despedir centenas de trabalhadores.

Vários autarcas, também, se mostraram completamente surpreendidos pela celeridade e pouca

transparência de todo o processo, cuja consulta pública termina quinta-feira.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, vêm os signatários,

através de V. Exa., requerer resposta às seguintes questões:

1 - Está o Governo disponível para solicitar a prorrogação do prazo de consulta pública do

referido projeto?

2 – Tem o Governo acompanhado este processo, no sentido de salvaguardar os interesses das



populações e empresas afetadas?

Palácio de São Bento,  terça-feira, 12 de Maio de 2015

Deputado(a)s

MANUEL MOTA(PS)

ANTÓNIO BRAGA(PS)

MIGUEL LARANJEIRO(PS)

SÓNIA FERTUZINHOS(PS)

MARIA GABRIELA CANAVILHAS(PS)

NUNO SÁ(PS)

PEDRO FARMHOUSE(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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