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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Ao longo do tempo, diversas localidades do concelho de Palmela cresceram e desenvolveram-

se em torno de estradas nacionais que, hoje, apresentam enormes constrangimentos de tráfego,

a par da insegurança para quem nelas transita e para as populações locais.

O elevado valor cobrado nas portagens encaminha os veículos (ligeiros e pesados) para as

estradas nacionais, em detrimento da utilização da autoestrada A2, o que também aumenta

consideravelmente aintensidade do tráfego nessas vias.

A variante à EN252 está prevista no PDM de Palmela desde 1997 e o município realizou

inclusivamente um estudo da diretriz para uma via variante à EN252, que será mantida no

próximo PDM. Acresce, ainda, que no âmbito do protocolo de entendimento estabelecido para a

construção da anunciada (mas não concretizada) Plataforma Logística de Poceirão, a

Infraestruturas de Portugal incluiu no seu plano de investimentos a responsabilidade pela

construção da variante à EN252.

Aquando da definição de prioridades nacionais a inscrever no Quadro Comunitário de Apoio

Portugal 2030, apesar de o Município de Palmela ter identificado a necessidade de construção

da variante à EN252, tal não foi considerado no Plano Nacional de Investimentos 2030, o que

significa que no período temporal de 9 anos não se perspetiva a realização desta obra.

A intensidade do tráfego, as ligações intermodais em Pinhal Novo e o desenvolvimento industrial

da região justificam plenamente a concretização desta variante. Para além disto, há que

considerar a intenção do Governo de construir um aeroporto internacional na Base Aérea N.º 6,

no Montijo, com a possibilidade de o acesso de passageiros (de e para Lisboa) acontecer via

Estação Ferroviária de Pinhal Novo, através de um shuttle rodoviário.

Este conjunto de fatores, para além de adensar a preocupação, vem, igualmente, sublinhar a

urgência de encontrar uma solução para um problema que condiciona a forma como se

estabelece a ligação entre aglomerados urbanos de diferentes municípios e que afeta o



desenvolvimento equilibrado da região.

Assim, tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição da República

Portuguesa, e as normas regimentais aplicáveis, os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD,

abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro das Infraestruturas e

Habitação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

Tem V. Exa. conhecimento, e confirma, a forma como se estabelece a ligação rodoviária

entre estes aglomerados urbanos do concelho de Palmela?

1.

Para quando está prevista a construção de uma via variante à EN252, em Pinhal Novo.2.

Palácio de São Bento, 25 de novembro de 2021

Deputado(a)s

FERNANDA VELEZ(PSD)

NUNO MIGUEL CARVALHO(PSD)

FERNANDO NEGRÃO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, 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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