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Assunto: Cortes de luz no distritode Leiria

Destinatário:MinEconomia,da Inovação e do Desenvolvimento

Ex.moSr. Presidente da Assembleia da República
Na passada semana (início do mês de Dezembro), mais de 40 mil pessoas, de
acordo com os relatos noticiosos, ficaram sem luz no distrito de Leiria,
particularmente nos concelhos da Marinha Grande, Leiria, Caldas da Rainha,
entre outros, durante mais de 24 horas, sendo que, em alguns deles, a interrupção
do fornecimento de energia eléctrica ultrapassou mesmo as 48 horas.
É muito frequente, em particular, que nos concelhos da Marinha Grande e Leiria
às primeiras chuvas e à primeira brisa da nova estação, falta a luz. Há até já um
movimento nas redes sociais, criado pelos cidadãos "contra os cortes de luz por
dá cá aquela palha". As associações empresariais têm, reiteradamente, alertado a
EDP para este problema sem que se constatem alterações.
Os concelhos de Leiria e Marinha Grande são territórios muito industrializados e
com um fortíssimo peso da actividade económica e turística, por essa razão a
EDP devi ria ter uma especial atenção na qualidade do serviço que presta e aos
consequentes prejuizos que o laxismo da sua acção acarreta na economia e na
vida das pessoas.
Uma vez que esta situação se tem vindo a arrastar no tempo, sem que se
vislumbre qualquer melhoria, no concelho da Marinha Grande, por exemplo,
com particular insidência nas freguesias de Vieira de Leiria e parte da Marinha
Grande, não há praticamente nenhum mês em que não haja cortes continuados

de energia eléctrica, os deputados signatários vêm, por intermédio de V. Exa, nos
termos Constitucionais e Regimentais aplicáveis, perguntar ao Ministério da
Economia, da Inovação e do Desenvolvimento o seguinte:
1 - A que se devem os cortes sucessivos,reiteradose continuadosde energia
electrica no distro de Leiria, em particular nos concelhos de Leiria e Marinha
Grande?
2 - Qual a razão por que cerca de 40 mil pessoas estiveram sem luz (no primeiro fim
de semana de Dezembro) nesta região sem nenhum motivo aprente que o
justificasse?
3 - Que medidas estão a ser tomadas ( e sua calendarização se existe) para que
este gravíssimo

problema possa ser debelado?

4 - Para além dos problemas de conjunto, no concelho da Marinha Grande,
particularmente na freguesia de Vieira de leiria, os cortes de energia são mensais e
prolongados, a que se deve isto e o que está a ser feito para o ultrapassar?
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