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Requerimento 

 

A Estrada Regional 3 - Transversal, que liga a freguesia da Urzelina à 

freguesia do Norte Grande, é uma via estruturante para a ilha de São Jorge.  

Esta via assegura uma ligação fundamental entre várias povoações da 

costa sul e a costa norte da ilha de São Jorge, sendo também o acesso a zonas 

de produção de agrícola e a pontos turísticos de elevado interesse.  

No entanto, verifica-se que esta estrada se encontra em más condições de 

conservação, com o seu piso completamente degradado em vários locais e falta 

de sinalização horizontal e vertical, colocando num alto grau de risco a 

segurança de toda a circulação rodoviária.  

Não é admissível que uma das mais importantes vias da ilha de São Jorge 

se degrade de forma constante sem que haja qualquer reacção por parte das 

entidades responsáveis.  

As vias regionais assumem um papel fundamental na mobilidade nas ilhas 

dos Açores, pelo que devem ser mantidas em boas condições e receber as 

intervenções e acções de manutenção para as conservar, o que não sucede 

neste caso. 

Assim, a Representação Parlamentar do PCP, ao abrigo das 

disposições regimentais aplicáveis, solicita com urgência ao Governo 

Regional as seguintes informações: 

Tem o Governo Regional conhecimento do mau estado de conservação do 

pavimento na ER 3, que liga que liga a Urzelina ao Norte Grande, no Concelho, 

na ilha de São Jorge?  
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Quando pretende o Governo Regional dar início aos indispensáveis 

trabalhos de manutenção no pavimento e reposição da sinalização nesta 

estrada?  

Quando prevê o Governo Regional que essa obra esteja concluída?  

 

Santa Cruz das Flores, 30 de junho de 2019 

 

 

O Deputado do PCP Açores 

 

João Paulo Corvelo 
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