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Peticão n.° ~,xxvn. a

ASSUNTO: Pela eletrificacäo e modernizacäo da Linha do Alentejo, coma uma
prioridade de interesse nacional

Entrada na AR: 30 de outubro de 2019

N° de assinaturas: 4351

jO Peticionário: José Batista Mestre Soeiro

Relator: Cristóvffo Norte (PSD)
,4provada em: 11.02.2020
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Introducäo

A presente petição deu entrada na Assembleia da RepUblica no dia 30 de outubro de 2019, tendo
baixado a Cornissào de Econornia, Inovaçâo, Obras Páblicas e Habitaçâo, para apreciaçâo, em 10 de
dezembro de 2019, de acordo corn o despacho do Senhor Vice-Presidente da Assernbleia da Repüblica
de turno.

I. A peticão
1. Os peticionärios vêrn, pela presente petiçäo, requerer “(...) a urgente eletriflcação e rnodernizaçâo
da Linha do Alentejo, para perniitir velocidades elevadas de 250km/hora, possiveis corn recurso a
comboios Aift Pendular”.

2. Afirmarn os peticionários ser imprescindIvel proceder a candidatura ao atual quadro cornunitário
PT2020, para proceder a execução do referido investimento, de modo a captar as cornparticipaçôes
de 85% a fundo perdido concedidas no âmbito dos fundos de coesão europeus.

3. No texto da petiçâo os peticionários abordarn os motivos para a sua pretensâo, designadamente,
por considerarern ser urn investirnento estratégico para o Alentejo que possibilita urna segunda
ligaç~o oriunda de Lisboa e do Norte de Portugal ao Sul e ao Algarve. Afirmarn que a rnodernização
da linha potencia o desenvolvirnento do Porto de Sines, viabiliza a utilizacäo integrada do aeroporto
de Beja, rnelhora a capacidade de escoarnento da produç~o agroindustrial oriunda do Alqueva e
consolida o potencial turistico do Alentejo.

4. Concluem os peticionários que tal investirnento contribuirá para o desenvolvirnento econórnico,
social e ambiental da regiâo, através da criação de postos de trabalho, para a fixaçäo de populaçâo e
também para a descarbonização do ambiente.

II. Anélise da petição
1. Cumpdmento dos requLcftos formais.

A petiçäo foi endereçada ao Presidente da Assernbleia da Repüblica, o objeto da petiçâo encontra-se
devidarnente especificado, sendo o texto inteligivel, o 10 signatário está identificado, bern como o
respetivo dornicIlio, estando presentes os requisitos formais e de trarnitaçâo constantes dos artigos
9.° e 17.° da Lei n.° 43/90, de 10 de agosto - ExercIcio do Direito de Petiçao -, na redaçâo dada pelas
Leis n.os 6/93, de 1 de rnarço, 15/2003, de 4 de junho, 45/2007, de 24 de agosto, e 51/2017, de 13
de julho.

2. Antecedentes (incluindo petiçJes anter/ores cv pendentes conexas,).

Corn relevo para a presente anélise sornos a referir que se encontra pendente nesta Cornissão a
Peticão n.0 622/XIII/1.° - Apresentaçâo de urn conjunto de prioridades para 0 desenvolvirnento
sustentável da região do Alentejo.

3. Iniciativaspendentes.

Efetuada a análise as bases de dados, verlficou-se näo existirern iniciativas pendentes sobre rnatéria
idéntica ou conexa. Regista-se, no entanto, as seguintes iniciativas, já concluldas, cujos assuntos
podern ser considerados conexos com a agora apresentada:
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• Projeto de Resolucäo fl.° 2196/XIII/4.a (BE) - Recomenda ao Governo a eletrificação e
requalificação do troco ferroviário Casa Branca — Beja — Funcheira;

• Proleto de Resolucão n.° 1939/XIII/4.a (PS) - Programa Nacional de Investimentos 2030;

• Proleto de Resolucão n.° 431/XInh1.a (PCP) - Defende a valorização da linha ferroviária do
Alentejo e a promoçâo da mobilidade ferroviária no distrito de Beja.

4. Proposta de adm/ssJo/indefer/mento.

Propöe-se a admissão da petiçâo.

III. Tramitaçäo subsequente
1. A presente petiçäo é assinada por 4351 peticionários, cumprindo assim Os requisitos legais pam a

audiçâo obrigatória dos peticionários (artigo 21.° da Lel do Exercicio do Direito de Petição) e para

publicação em DAR (artigo 26.0 da mesma lei), para além de ser rernetida pam efeitos da sua

apreciação em Plenário (artigo 24.° da mesma lei).

2. Após o exame da petiçâo e aprovado o relatório final, poderä, its termos da almnea d) no n.° 1 do

artigo 19.0 da Lei do ExercIcio do Direito de Petição, ser dado conhecimento ao membro do

Governo competente, para as medidas que entender pertinentes, bern como Os grupos

parlamentares.

3. Nos termos legais, a petiç~o deve ser apreciada no prazo de 60 dias a contar da sua admissäo,

descontados os perlodos de suspensäo do funcionamento da Assembleia da Repüblica.

IV. Conclusão
./. Proposta de adrnissäo/Indeferimento

Propôe-se a admissão da petição.

2. Proposta de pedidos de infomiaç& e outras diligências (a promover após a adrnissão da petição,

para a respetiva instruçäo).

Propöe-se um pedido de parecer ao rnernbro do Governo competente.

3. Formalidades subsequentes

Conhecimento ao Governo e aos grupos parlamentares, para, querendo, tomarern as rnedidas que
entenderern pertinentes.

Palácio de S. Bento, 03 de fevereiro de 2020

0 assessor da Cornissâo

(Luis Marques)
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