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Publique - se
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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

É do conhecimento público que no passado dia 9 de Dezembro de 2020 foi endereçado ao

Governo, pela Empresa Metro do Porto, um relatório referente à expansão do metro que se

debruça em 11 eixos traduzidos em sete novas linhas no Distrito do Porto. A informação

veiculada pelos órgãos de comunicação social é que este estudo inclui linhas para concelhos

como Maia e Gondomar, bem como a solução por um corredor de metrobus até à Trofa.

Acresce, um corredor de metrobus para a zona ocidental da cidade do Porto e a chamada

segunda linha de Vila Nova de Gaia (Santo Ovídio-Devesas-Campo Alegre). A fim de uma maior

transparência e análise da proposta, torna-se necessário o acesso ao referido relatório.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa e da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, vêm

os signatários, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

requerer ao Ministério das Infraestruturas:

Relatório final da expansão do Metro do Porto.1.

Palácio de São Bento, 22 de dezembro de 2020

Deputado(a)s

ANDRÉ SILVA(PAN)

BEBIANA CUNHA(PAN)

INÊS DE SOUSA REAL(PAN)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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