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Ex.mo Sr. PresidentedaAssembleiada República
Considerando que:

- No ano de 2007 recrudesceram

na cidade de Lisboavárias inundações em diversas zonas;

- O executivo camarário sempre afirmou que os trabalhos de limpeza eram efectua dos, mas
como se percebe, a serem realizados, tal revelou-se manifestamente insuficiente para resolver
o problema.
- Em Dezembro do ano passado, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou, por unanimidade,
uma recomendação do CDS-PP,à Câmara Municipal para que procedesse à limpeza de todas as
sarjetas e meios de escoamento das águas, bem como à execução de obras de alterações nas
vias em que se constatou a existência de problemas com o escoamento das águas.
- No passado Sábado e em apenas 20 minutos, uma tromba de água revirou a cidade, tornandoa caótica.
- Na zona de Sete Rios, foram totalmente inundados 6 cafés, diversas habitações, espaços
comerciais e hotéis;

- Foi bem visível o volume de

água proveniente do tabuleiro do Eixo Norte-Sul, o qual, tem
vindo nos últimos tempos a ser alvo de obras de remodelação.
Tendo presente que:
(a)

Nos termos do disposto no art2. 1562, alínea d) da Constituição, é direito dos

Deputados «requerer e obter do Governo ou dos órgãos de qualquer entidade pública os
elementos, informações e publicações oficiais que considerem úteis para o exercício do
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mandato»;

(b)

Nos termos do artQ. 155Q, nQ. 3 da Constituição e do artQ. 12Q, nQ. 3 do Estatuto dos

Deputados, «todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de cooperação com os
Deputados no exercício das suas funções ou por causa delas»;

Os Deputados do CDS/Partido Popular, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer, por
intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, que a empresa
.

Estradasde Portugalrespondaao que segue:
1- Face ao que se passou, com o volume de água proveniente do tabuleiro do EixoNorteSul, para a zona de Sete Rios, em Lisboa. Já tem a Estradas de Portugal, alguma
indicação do que provocou esta situação?
2- Está ser levado a cabo um inquérito sobre o que provocou esta situação? Vão ser
imputadas responsabilidades? Quando haverão conclusões?
3- Os sistemas de escoamento de água do EixoNorte-Sul estão a funcionar devidamente?
As recentes obras de remodelação, neste troço viário danificaram o sistema de
escoamento de águas?
4- A quanto ascendem os prejuízos causapos? Segundo a EP são responsabilidade de
quem?
5- Vai a Estradas de Portugal assumir o pagamento dos prejuízos causados às pessoas e
comerciantes afectados por estas inundações? Quando o fará?

Paláciode SãoBento,20de Outubrode 2008.

