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As-..nto: Construção da ligação rodoviária de Baião à Ponte da Ermida

Destinatário:Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia da República

No passado mês de Junho de 2009, em período que antecedeu as Eleições
Legislativas e Eleições Autárquicas do passado ano, o Governo publicitou o
lançamento do concurso para a construção da ligação rodoviária de Baião à Ponte da
Ermida. .

Este novo troço rodoviário corresponde a uma antiga e legítima expectativa das
populações abrangidas e significará uma alteração de grande relevância para a coesão
territorial do País e para a redução das assimetrias (económicas, sociais e económicas)
ainda tão notórias no concelho de Baião.

Contudo, apesar da "pompa e circunstância" que rodearam o anúncio em período pré-
eleitoral, os prazos não foram minimamente cumpridos.

Recorde-se que a comunicação social publicou afirmações do Senhor Presidente da
Câmara M,unicipalde Baião em que este previa que "a obra chegue ao terreno em
Fevereiro ou Março de 2010". Mas a verdade é que, até hoje, rigorosamente nada se
passou "no terreno".

Neste contexto, os Deputados do PSD eleitos pelo círculo eleitoral do Porto, nos
termos constitucionais, legais e regimentais, solicitam a V. Exa. que requeira, junto do
Ministério supracitado, os seguintes esclarecimentos:

1. Em que data foi lançado o referido concurso para a construção da ligação
rodoviária entre Baião e a Ponte da Ermida?

2. Em que data se deu a adjudicação da obra?
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3. A que se deveu os atrasos já verificados perante o anúncio pré-eleitoral do
pa~adoano? .

4. Quando se iniciarão as obras?

5. Qual a calendarização prevista até à conclusão da obra?

Palácio de São Bento, 30 de Junho de 2010.
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