Assembleia Municipal de Almada

Exm.º Sr. PRESIDENTE
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALMADA

Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta forma, o
Deputado Municipal do CDS-Partido Popular, António Pedro Maco, apresentar
Requerimento à Câmara Municipal de Almada

Assunto: Degradação da Estrada Nacional 10 -1
A segurança rodoviária deve ser uma das prioridades nas políticas de mobilidade e
acessibilidades de cada concelho, ajudando a prevenir acidentes, contribuindo ao
mesmo tempo para uma condução segura e uma mobilidade acessível em
conformidade com o código da estrada e demais regras e normas de conduta no que à
condução diz respeito.
Com o intuito de redução da sinistralidade, os municípios e o Estado, dentro de cada
jurisdição e competências, devem adequar as vias e os acessos às normais
transformações que vão ocorrendo nas localidades tal como requalificar e intervir nas
vias que necessitem de intervenção em resultado do desgaste ou de outros
condicionalismos que determinam essa intervenção.
Desta feita, o conhecimento, o observância, a fiscalização e a monitorização das vias e
estradas quer na tutela do Estado quer na tutela das autarquias, devem receber por
parte das entidades competentes um cuidado redobrado, a fim de se acautelar um
trânsito controlado que impeça o acumular de problemas e constrangimentos de
maior a automobilistas e a peões.
Posto isto, e em consideração com a descrição atrás mencionada, é notório a completa
degradação e desgaste em que se encontra o troço da Nacional 10 -1, nomeadamente
entre a rotunda próxima do Colégio Campo de Flores, passa-se a publicidade, e
aproximadamente até à Qtª do Chiado já a caminho de Corroios no Seixal.
A respectiva via encontra-se em avançado estado de degradação, a necessitar de uma
intervenção profunda com a colocação de sinalização adequada e de um asfalto que
consiga garantir toda a segurança de quem tem de fazer uso da via em questão.

Uma vez que a N10 -1, é uma via de tráfego constante e que liga o concelho de Almada
ao concelho do Seixal distribuindo e escoando ainda tráfego automóvel para outras
zonas do concelho de Almada, a necessidade de intervenção aumenta uma vez que, a
mesma dá acesso a zonas locais e equipamentos que servem as populações como uma
escola, um complexo desportivo, zonas comerciais e industriais mas também zonas
lazer e habitacionais.
Assim, ao abrigo do Regimento da Assembleia Municipal de Almada no que concerne
aos direitos e deveres dos seus eleitos, o CDS-PP, vem questionar a Câmara Municipal
de Almada, se reconhece ou não, o estado de degradação em que se encontra a EN 10
-1, sendo que em caso afirmativo, que plano de intervenção tem a autarquica para a
sua requalificação, com o intuito de devolver aos seus utilizadores segurança e
conforto?
O Deputado Municipal do CDS-PP
António Pedro Maco
Almada, 02 de Setembro de 2019

