
 

 

 

MOÇÃO 

Estradas do concelho de Serpa 

Nas últimas semanas chegaram as já muito desejadas chuvas. Estas foram uma bênção para os 
campos agrícolas e reforçaram as reservas de água para o consumo dos animais e dos seres 
humanos. Contudo, as chuvas revelaram um grave problema no concelho de Serpa, a degradação 
da rede viária. 

Tendo em conta o mau estado de conservação das estradas do concelho de Serpa que se agravaram 
com as chuvas de março e abril;  

Tendo em conta que o tráfego, quer de veículos ligeiros e pesados, quer de máquinas agrícolas, cada 
vez é mais intenso; 

Tendo em conta que o nosso concelho é atravessado por uma via internacional (EN 260), onde o 
número de camiões a circular é elevadíssimo; 

Tendo em conta que os buracos, as fissuras e a falta de asfalto nalguns locais, dificultam a condução 
pondo em perigo os passageiros e danificando as viaturas; 

Tendo em conta que com a aproximação do Verão, e com as altas temperaturas que se fazem sentir 
na nossa região irão, por via da dilatação dos materiais, acelerar a degradação do asfalto. 

 

A Assembleia Municipal de Serpa, em sessão realizada no dia 30 de abril de 2018, propõe: 

- Uma rápida e eficiente intervenção em todas a rede viária que atravessa o concelho;  

- Um levantamento exaustivo das carências, em termos viários, de todas as estradas de 
modo a que a médio prazo haja uma intervenção profunda em todas as vias que servem este 
concelho, 

- Que o Governo Central, através das Infraestruturas de Portugal, SA (IP) leve a efeito o 
melhoramento das Estradas Nacionais e que a Autarquia de Serpa disponibilize os meios 
necessários para fazer face à manutenção e arranjo das estradas municipais que se 
encontram degradadas. 

 

Moção apresentada pelos eleitos do Partido Socialista e aprovada, com as abstenções da CDU, e 
os votos a favor do PS e PSD-CDS 

 

Esta moção será publicitada nas diversas plataformas da Câmara Municipal de Serpa, enviada para a 
comunicação social do distrito, Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal, grupos 
parlamentares, Ministério do Planeamento e Infraestruturas e Primeiro Ministro. 


