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Comissao de Economia, Inovaçao, Obras PUblicas e Habitaçao

Into rmação
Projeto de Resoluçao n.° 743/XIV/2.a

Discussão ocorrida nos(PSD) termos do artigo 128.°
fl.0 1 do RAR, em

Projeto de Resoluçao n.° 11 73/XIV/2.a
reunião da Comissao de

(CDS-PP)
17/11/2021

Epigrafes:
- Recomenda so Governo que execute corn urgéncia o troço da 108 entre Pornbal e Avelar
(Ansiao), corn a inclusão de urn nO de acesso desnivelado no Parque Ernpresarial do CamporAs e
proceda a cabirnentação dos recursos financefros;
- Recornenda so Governo a execução, corn urgência, do troço do 08, entre Pornbal e Avear
(AnsiOo), e a cabimentacäo dos necessaries recursos financeiros
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Comissão de Economia, inovaçao, Obras PUblicas o Habitaçao

1. Nove Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e cinco

Doputados do CDS-PP apresentaram, respetivamonte, o Projeto de Resolucào

(PJR) n.° 7431X1V/2.° (PSD) e o Projeta de Resolucao n.° 1173/XIV/2Y (CDS-PP),

ao abrigo do disposto na ailnea b) do artigo 156.° (Podoros dos Deputados) da

Constituipão da RepUblica Portuguesa e da aimnea b) do n.° 1 do artigo 4.° (Poderos

dos Deputados) do Regimento da Assemblcia da RepUblica (RAR).

2. Os referidos Projetos do Resolução deram entrada na Assembieia da Ropübiica a

24 do outubro de 2020 e a 31 de marco do 2021, respetivamente, tendo os mesmos

sido admitidos no dia 27 de outubro do 2020 e 5 de abril do 2021, respetivamente, e

baixado a Cornissâo de Economia, lnovaçao, Obras Püblicas e Habitaçâo nessa

mesma data.

3. Os PJR supra mencionados foram objeto do discussao na Comissao do Economia,

Inovação, Obras PUblicas o Habitação, em reuniäo de 17 do novombro de 2021,

tondo sido objeto do gravaQäo audio, a qual está disponIvol nas rospotivas páginas

da Internet.

4. A discussäo dos Projetos do Rosoiução n.° 7431XIV12.a (PSD) e fl.0 1 173/XIV/2.a

(CDS-PP), ocorreram nos soguintes termos:

0 Senhor Presidente, Deputado Jorge Paulo Ohvoira. começou por dar a palavra ao

Sr. Deputado Joäo Marques (PSD) para aprosentaçäo do PJR, tendo referido quo,

apesar de o troço em discussão ter feito parte, inicialmente, da concessão do Pinhal

Interior Norto, e por razöes econômicas foi retirado desta concossão, nao se visiumbra

quo o Governo tenha intensão do incluir a exocução do troço do 1C8, ontre Pombai e

Aveiar (Ansiao) em algurn piano existente, na modida em que se constata uma

auséncia desta obra quer no PT 2020, no PT 2030, como no Piano de Recuperação

do Pinhai Interior Norte, nomeadarnonto.

Mencionou que a via em aproço e ostruturante para ligar todo o interior, sendo uma via

corn urn trãfogo muito grando, sendo a transporte do madoiras e celuloso feito nesta
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via, antiga ostrada nacional, sem cruzamentos dosnivelados ou qualquer outra

caracterIstica de IC que tern causado a perda do inUmeras vidas humanas, dai ser

conhecida por ser a estrada rnais perigosa o corn rnais sinistros ern Portugal.

Referiu quo o troço entre Pombal e Avelar (Ansiao) serve quatro espaços industriais,

pelo que näo so cornpreendo a decisäo do Governo näo incluir a execução deste

projoto no PAR na rnedida em quo urna das principais prioridades são as acessos a

zonas industriais.

o quo se pretonde e que baja uma atenção a sério para osto problema, sondo a

execução do troço da 1C8 ontre Pombal o Avelar integrado no programa Portugal 2030

ou no piano de Rocuperaçao do Pinhal Interior Norte.

De soguida, toi dada a palavra ao Sr. Deputado Joäo Aimeida (CDS-PP) para que

apresentasso a PJR fl.0 1 173/X1VJ2.a, tondo este começado por referir quo o GP do

CDS-PP so rove nas paiavras que tinham acabado do sor proferidas polo Sr.

Deputado João Marques (PSD), assinaiando quo o que sucodo corn esto troço é

somoihante aa quo se verifica corn muitas outras ostradas nacionais, na rnedida om

que as estradas sO tOrn determinadas caracterIsticas no name pals a traço em causa

de nada tom do IC.

Assinaiou quo o troço em apreço, pela irnportância industrial, economica o do fluxo de

pessoas, constitui urn risco acroscido corn consequOncias graves.

Por tim, o Sr. Deputado aiertou para o facto de ha 3 anos a Assembloia da Repübhca

tor aprovado urn projeto de resolução sobre esta matéria, nada tondo sido teito polo

Govorno dosde então.

Foi ainda reforida a importância da rosolução do problema, afirrnando quo a existOncia

do Piano do Recuperação e ResihOncia impöo uma nova discussao e rofloxão sobre o

terna, na rnodida ern quo, neste rnomonto, podem ser disponibilizados rnoios

financeiros quo anteriormento dificilmento soriam disponibilizados.

Soguidamente, usou da palavra o Sr. Deputado Joel Gomes (PS), quo reiterou a

importãncia quo o CS tern para a região do interior, norneadarnento a nivol

econOrnico, chamando a atonção para a gravidado do probloma oxistente a nivol da

segurança rodoviária, e para a importância que osto itinerário complomontar tern para

a zona do pinhal intorior e para a dosenvolvimento dos contros ernpresariais no

interior.
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o Sr. Deputado terminou a sua intervenção referindo que o 108, apesar de, em

tempos, ja ter sofrEdo obras do requalifkcaçao, continua a ser necessãrio,

especialmente no troço entre Pombal e Avelar (Ansião), promover ao meihoramento

da sinalizaçao e da segurança rodoviária.

o Sr. Deputado Bruno Dias (PCP) pediu a palavra, assinalando estranbeza no facto

de a execuçäo do troço do 108 entre Pornbal e Avelar não ter avançado, atendendo a
importância desta via para o interior do pals e para o desenvolvimento empresarial da

região, enquanto eixo estruturante daquela região.

o 108 é urn exemplo da reduçao de investimento pelas concessionárias rodoviarias,

na medida ern que estas passararn a tornar decisoes corn a conivëncia do Governo,

apagando as Iuzes ao longo das yEas, diminuEndo a frequencia da passagern de

viaturas de manutenção e vigilância nas vias, etc, referindo que o 108 e a população

que o rnesmo serve é quern mais sot re as consequências das opçoes tornadas pelo

Governo.

o Sr. Deputado afirrnou quo, a propOsito da matéria em discussao, tinha sido

apresentada a petição n.° 145/XIV, corn 4812 assinaturas, tendo sido os peticionãrios

ouvidos em sede de Cornissao, pelo que no inlcio da prOxirna legislatura 0 assunto

terá de ser levado a plenario.

Por tim, assinalou que todas as abordagens que Portugal recebeu por parte da

Cornissao Europeia no sentido de haver prioridade negativa näo são compreensIveis.

o Sr. Presidente passou a dar a palavra, para encerramento, aos autores dos projetos

de resolução ern discussão. Nesta sequência, o Sr. Deputado Joäo Marques (PSD)

assinalou a existência de unanimidade na Cornissao sobre a necessidade de

solucionar este problerna numa regiao que tern urn dos rnais baixos Indices de P18 per

capita, o que não pode deixar de merecer reflexão.

Pelo Sr. Presidente toi dada como encerrada a discussão dos projetos de resolução

ora ern apreço.

5. Realizacia a sua discussao, rernete-se esta Intormação a Sua Excelencia, o

Presidente da Assembleia da Repüblica, nos terrnos e para os efeitos do n.° 1 do

artigo 128.° do Regimento da Assembleia da RepUblica.
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Assembleia da RepQblica, em 17 de juiho de 2021

o PRESI ENTE DA COF2SSAO

(JORGE P ULO OLIVEIRA)
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