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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Expeça-se

D REQUERIMENTO Número /XI( Publique-se

IZJ PERGUNTA

o SecretáriodaMesa

Assunto: Conclusão da EN324

Destinatário:MinistrodasObrasPúblicas

Ex.mo Sr.PresidentedaAssembleiadaRepública

No âmbito do Plano Rodoviário Nacional foi construido, em décadas anteriores, um

dos troços da Estrada Nacional 324 que, neste momento, faz a ligação entre Alto do
leomil - A25 - Pinhel, ligando os concelhos de Almeida e Pinhel numa boa plataforma
rodoviária e que carece,' agora, de continuidade até ao concelho de Mêda, no
entroncamento com o futuro IP2 (A23 a Norte).

São poucas dezenas de quilómetros que, quando concretizadas, facilitarão o acesso
directo da fronteira ao Norte de Portugal e permitirão depois a devida e justa ligação
rodoviária entre os concelhos de Pinhele Mêda.

Aliás, refira-se que estes dois concelhos estão actualmente ligadospor uma via que mais
se assemelha a um caminho rural, muito estreito, e que passa pelo interior de várias
povoações, o que muito dificultaa circulação das viaturas e a segurança das pessoas.

Acresce que estes dois concelhos têm entre si afinidades de cariz cultural e também um
grande historial de trocas comerciais que estão a ser muito penalizadas com o facto de
não ser desenvolvida a devida continuação da EN 324.

o Município de Pinhel tem promovido contactos no intuito de ver satisfeita aquela
pretensão, sem no entanto ter ainda conseguido uma resolução que viabilize a
continuação das obras no troço em falta.

Neste sentido, os Deputados do PSD eleitos pelo círculo eleitoral da Guarda,
questionam V. Ex.a,sabendo se:.
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I) Há ou não interesse do Governo em dar sequência e concluir o troço da EN
324 em falta, entre o concelho de Pinhel e o concelho de Mêda?

2) Vai ou não o Ministério das Obras Públicasapoiar a intenção das populações e
responsabilizar-se pela elaboração do projecto e do caderno de encargos, de
modo a que a obra possa ser sujeita a um processo de concurso público? Em
que tempo vai tomar a decisão?

3) As populações podem contar com a indispensável colaboração financeira do
governo para a concretização da conclusão do troço da EN 324?

Paláciode SãoBento,02de Marçode 2011.

Deputado(a)s

CirculoEleitoralGuarda
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