
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

O processo de subconcessão a privados da Metro do Porto tem estado envolvido em polémica e

secretismo. Por um lado, essas razões prendem-se com os impactos negativos do ponto de

vista do direito à mobilidade das populações, que verão diminuídas as garantias de serviço

público. Por outro, o favorecimento a privados tem sido protegido pela confidencialidade de todo

o processo. Com efeito, o secretismo impede a fiscalização por parte do Parlamento e priva as

populações de conhecer cabalmente o impacto que as decisões do Governo têm nas suas vidas

e no seu dia-a-dia.

As alterações entre o caderno de encargos e o contrato de concessão, que estão a ser já

investigadas pela Procuradoria Geral da República, avolumam as suspeitas de favorecimento,

colocando em causa a transparência e a confiança do Estado.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar

do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer à Secretaria de Estado das Infraestruturas,

Transportes e Comunicações:

O caderno de encargos da subconcessão do sistema de transportes do Metro do Porto, S.A.1.

O contrato de concessão de subconcessão assinado com o consórcio que integra a TBM e a

Moventis.

2.

Todos os estudos que estiveram na base de um e outro documento.3.

Palácio de São Bento,  quarta-feira, 1 de Julho de 2015

Deputado(a)s

JOSÉ MOURA SOEIRO(BE)

MARIANA MORTÁGUA(BE)



____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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