
Sem desculpas
para não avançar
com obra na EN125

Deputado do PSD diz que após subeoncessionária
rescindir contrato é tempo do Governo fazer obra

OGover

no já não temmais descul
pas para não avançar com
obras naEN125 noAlgarve
depois de a subconcessioná
ria ter anunciado querer res
cindir o contrato disse on
tem o deputado social de
mocrata Cristóvão Norte

Avantagem de o privado
rescindir é que a partir des
te momento o Governo já
não tem mais desculpas
para não avançar com a
obra declarou oparlamen
tar sublinhando que o pla
no de 23 milhões que o Go
verno apresentou emjanei
ro de 2017 e falhou em toda

a linha pode avançar
Na quinta feira passada a

subconcessionária Rotas do

Algarve Litoral RAL anun
ciou a intenção de rescin
dir o contrato de subconces

são doAlgarve Litoral e de
comunicar a decisão à In

fraestruturas de Portugal
A RAL alegou que decor

ridos mais de dez anos sobre
a assinatura do contrato de
subconcessão a IP ainda
não reuniu condições le
gais para efetuar todos os

pagamentos acordados en
tre as partes não cumprin
do dessa forma o acordado

O cabeça de lista do PSD
por Faro considera que ago
ra o Governo pode prepa
rar tudo para começar a se
guir ao verão mas alerta
para a necessidade de não
cometer os mesmos er

ros dado tratar se de uma
obra muito urgente para
milhares de cidadãos que se
sentem abandonados

Esta é a boa notícia a má
é que a gigantesca fraude de
2009 emque o Governo lu
dibriou o Tribunal de Con

tas entregando lhe um con
trato diferente daquele que
celebrou com o privado
para obter visto prévio que
de outra formanão teria es
condendo pagamentos con
tingentes vai terprovavel
mente que ser pago pelos
portugueses frisou
Após ter levantado a ques

tão naAssembleia da Repú
blica o deputado refere que
vai enviar uma carta ao mi

nistro a pedir que tome as
providências para a obra
avançar
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