
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

Tem já alguns anos o processo que a EP – Estradas de Portugal, SA designa de “Encerramento

da EN10-8”, em Setúbal.

De facto, pelo menos desde 2007 que entre diferentes soluções alternativas, o assunto tem sido

abordado mas sem resultados práticos.

Face ao exposto e ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais aplicáveis,

vêm os signatários, através de Vossa Excelência, perguntar ao Senhor Secretário de Estado das

Infraestruturas, Transportes e Comunicações, do seguinte:

Quais foram as últimas diligências efetuadas pela EP, SA de modo a concretizar a obra?1.

Quais os compromissos assumidos entre a EP, SA, o Município de Setúbal e o Instituto

Politécnico de Setúbal?

2.

Qual é a prioridade que a EP, SA atribui a esta obra e para quando se encontra prevista?3.

Palácio de São Bento,  terça-feira, 14 de Julho de 2015

Deputado(a)s

EURÍDICE PEREIRA(PS)

VIEIRA DA SILVA(PS)

EDUARDO CABRITA(PS)

ANA CATARINA MENDONÇA MENDES(PS)

CATARINA MARCELINO(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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