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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Serve a presente para divulgar a atual situação de insegurança rodoviária ao longo da EN 242

que atravessa toda a freguesia de Famalicão no concelho da Nazaré.

Na referida via rodoviária que liga o concelho da Marinha Grande até ao concelho das Caldas da

Rainha, existe sinalização vertical luminosa em praticamente todas as localidades, com exceção

da indicada freguesia de Famalicão, como pode verificar nas fotos em anexo.

É fundamental garantir, através de meios eficazes, a sensibilização dos automobilistas para a

redução da velocidade automóvel dentro das localidades, em especial nos núcleos

populacionais de Quinta-Nova e de Famalicão.

Trata-se de uma freguesia com uma população notoriamente envelhecida pelo que é vital e

imprescindível a existência de sinalização rodoviária luminosa que force a paragem dos

automobilistas que circulam em excesso de velocidade. A título meramente exemplificativo

atente-se ao cruzamento em frente à Igreja de Nossa Senhora da Vitória entre a EN242 e a

Travessa da Igreja e Rua da Igreja em que as condições de atravessamento da via são

particularmente arriscadas. A situação é agravada no período do Verão uma vez que o acesso à

Praia dos Salgados se faz por este troço e há uma densificação do trânsito acentuando a

sinistralidade.

São inúmeros os acidentes rodoviários que se tem registado no troço da EN242 que atravessa

toda a freguesia de Famalicão. Urge implementar um sistema de sinalização rodoviária luminoso

com controle de velocidade dos veículos o que consideramos uma medida de fácil

implementação e que não gerará custos excecionais. A segurança e prevenção rodoviária e a

consequente redução da sinistralidade devem ser uma prioridade para quem circula diariamente

naquela e em qualquer via pública.

Assim, e ao abrigo das disposições regimentais, vêm os deputados abaixo identificados solicitar

ao senhor Ministro das Infraestruturas e da Habitação que esclareça:

“Qual a posição do Ministério que tutela sobre situação supra descrita? Caso seja

concordante com a necessidade de implementação de sinalização rodoviária vertical –

semáforos – qual a data prevista para início da intervenção?”



Palácio de São Bento, 29 de junho de 2022

Deputado(a)s

SALVADOR FORMIGA(PS)

EURICO BRILHANTE DIAS(PS)

SARA VELEZ(PS)

JORGE GABRIEL MARTINS(PS)

CLÁUDIA AVELAR SANTOS(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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