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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Desde o início do ano de 2021 a Junta de Freguesia de Alfarela de Jales e a Câmara Municipal

de Vila Pouca de Aguiar tem insistido junto do Senhor Gestor Regional de Vila Real e Bragança

da Infraestruturas de Portugal da necessidade de proceder à pavimentação do troço da EN212

entre Vila Pouca de Aguiar e Jales, realçando a urgência de pavimentação imediata no troço

entre km 2,8 e o km 3,1.

Em 4 de maio de 2021, a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar foi informada de que, entre

o Km 2+900 e o 3+100 da EN212 tinha sido efetuada uma micro-fresagem do pavimento (em

profundidades até 0,015 m) , para posterior aplicação de micro-aglomerado betuminoso a frio, o

qual não foi entretanto realizado por falta de condições climatéricas. Na mesma resposta o

Gestor Regional referia ainda que a conclusão dos referidos trabalhos estava prevista para o 2º

Trimestre de 2021.

Infelizmente não só os trabalhos não foram concluídos, como previsto, o que tem sido

extremamente penoso para as populações locais nas suas deslocações diárias entre o Planalto

de Jales e a sede de concelho, como a Câmara Municipal não consegue obter por parte dos

serviços competentes qualquer informação sobre a data prevista para a sua realização.

Assim, atendendo ao exposto e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais

aplicáveis, os Deputados abaixo assinados, do Grupo Parlamentar do PSD, vêm, por este meio,

dirigir ao Ministro das Infraestruturas e Habitação, através de Vossa Excelência, as seguintes

perguntas:

Por que razão as Infraestuturas de Portugal não realizaram as obras de pavimentaçãotroço

da EN212 entre Vila Pouca de Aguiar e Jales, cuja conclusão estava prevista para o final do

1ªTrimestre de 2021?

1.

Tendo em conta que a não realização desta pavimentação antes do Inverno que se aproxima

constituirá uma forte penalização para a mobilidade das populações locais, qual a data

prevista para o início dos trabalhos e o prazo para a sua conclusão?

2.



Palácio de São Bento, 15 de setembro de 2021

Deputado(a)s

LUÍS LEITE RAMOS(PSD)

AFONSO OLIVEIRA(PSD)

CRISTÓVÃO NORTE(PSD)

CLÁUDIA BENTO(PSD)

ARTUR SOVERAL ANDRADE(PSD)

PAULO MONIZ(PSD)

ISABEL LOPES(PSD)

MÁRCIA PASSOS(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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