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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Para a expansão do Metro do Porto foi encomendado um estudo ao Instituto da Construção da

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a quem coube estimar a potencial procura

nas novas propostas de linhas apresentadas pela empresa. Ao todo foram analisadas 7 novas

linhas de metro e 4 para o designado metro-bus.

No dia reservado à apresentação do relatório final numa cerimónia que entretanto foi cancelada,

o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, veio, mesmo assim,

anunciar que serão concretizadas as 7 novas linhas de metro no prazo de dez anos.

Segundo o Jornal Público, as conclusões do estudo destacam a potencial procura da linha

Santo Ovídio-Devesas-Campo Alegre. Por outro lado, aponta para níveis de procura “bastante

modestos” para a continuação da linha D, a partir do Hospital de São João com término e

ligação à estação Parque Maia, e para ISMAI-Trofa, para as quais deve ser considerada a

opção metro-bus. Foram várias as opções avaliadas, como é o caso da linha circular Casa da

Música – Campanhã, que terá sido alvo de uma análise comparativa de oito versões possíveis.

Tendo em conta a importância deste estudo e da informação que contém, vem o Grupo

Parlamentar do Bloco de Esquerda requerer a disponibilização do referido estudo completosobre

a potencial procura da expansão do Metro do Porto elaborado pelo Instituto da Construção da

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com os respetivos anexos e apêndices.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer à Área Metropolitana do

Porto:

- Estudo completo sobre a potencial procura da expansão do Metro do Porto elaborado pelo

Instituto da Construção da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com os

respetivos anexos e apêndices.



Palácio de São Bento, 15 de dezembro de 2020

Deputado(a)s

MARIA MANUEL ROLA(BE)

ISABEL PIRES(BE)

JOSÉ MOURA SOEIRO(BE)

LUÍS MONTEIRO(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, 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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