
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Estrada Nacional 4 é um eixo prioritário que liga o Montijo à fronteira do Caia, e atravessa os

concelhos de Montijo, Palmela, Vendas Novas, Montemor-o-Novo, Arraiolos, Estremoz, Borba e

Elvas.

No seu atravessamento do concelho de Vendas Novas, com destino aos concelhos de

Montemor-o-Novo e Montijo, a Estrada Nacional 4 passa pelo centro da cidade de Vendas

Novas. Trata-se de uma via de comunicação com elevado tráfego de passagem, com realce

para as viaturas pesadas, com circulação a velocidades bastante elevadas para determinadas

zonas com muita mobilidade pedonal, o que conduz a situações de risco particularmente

elevado para os peões e outros meios de mobilidade suave.

As características de tráfego automóvel não são compatíveis com o pavimento existente, em

especial em algumas zonas, onde se denotam maiores danos, evidenciando problemas de

robustez mecânica, seja por incapacidade do solo de fundação, seja pela estrutura do

pavimento, que não é intervencionado há alguns anos. As poucas intervenções que se

conhecem na zona de Vendas Novas têm passado pela fresagem e reposição de pavimentos,

faltando uma intervenção mais profunda.

Em 2018 foi requalificado todo o troço entre Pegões e o Passil, ficando os restantes troços por

requalificar.

Entende-se que a Estrada Nacional 4 deverá ser objeto de análise como um todo, com particular

realce para as zonas urbanas - Vendas Novas e Bombel -, ou nas ligações com estas -Marconi -

, realizando o estudo e execução de trabalhos de reforço profundo do pavimento e avaliando e

aplicando soluções de acalmia de tráfego na generalidade, e com especial foco na rotunda da

entrada poente da cidade de Vendas Novas que, como certamente será do conhecimento das

Infraestruturas de Portugal, é ponto de vários sinistros automóveis. Recentemente a Guarda

Nacional Republicana informou o Município que, naquela rotunda, desde 2010 até dia 10 deste

mês, ocorreram 29 acidentes de viação.

Assim, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicitamos ao

Governo que, por intermédio do Ministro das Infraestruturas e Habitação, nos seja esclarecido

se:

Tem o Ministério, ou as Infraestruturas de Portugal, programado a requalificação do piso da1.



Estrada Nacional 4 nas zonas do concelho de Vendas Novas em que se encontre danificada?

Se sim, quando está programado?

Caso não haja programação para este investimento, pretende proceder à programação do

mesmo, dado o constante perigo para a segurança de peões e condutores?

2.

Palácio de São Bento, 24 de fevereiro de 2021

Deputado(a)s

LUÍS CAPOULAS SANTOS(PS)

NORBERTO PATINHO(PS)

HUGO COSTA(PS)

FILIPE PACHECO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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