
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Segundo o Diário do Minho, na sua edição de 27 de agosto, a Secretária de Estado do Turismo,

Ana Godinho, apresentaria na segunda-feira, dia 29 de agosto, no santuário de S. Bento da

Porta Aberta, um projeto turístico inovador assente no uso de um meio de transporte 100%

elétrico.

O projeto “Ligamos o Minho” tem como base a utilização de um meio de transporte TUK, que é

inteiramente locomovido a eletricidade.

A apresentação que decorreria, pelas 11h30, contemplava uma demonstração no S. Bento,

percorrendo os claustros da Basílica.

De acordo com a comunicação social, regional e local, de 29 de agosto, os deputados da

Assembleia da República do Distrito de Braga, eleitos pelo Partido Socialista, promovem neste

dia, uma jornada de trabalho com visitas a diversos concelhos (Terras de Bouro/Vila do Gerês,

Esposende, Braga e Guimarães), tendo em vista conhecer melhor e avaliar as potencialidades

turísticas nas áreas mencionadas existentes nesses mesmos concelhos do distrito de Braga.

No programa de trabalho está incluída a referida visita ao santuário de S. Bento da Porta Aberta.

A jornada de trabalho encerrou-se com uma reunião pelas 21h30m, na Plataforma das Artes e

Criatividade, em Guimarães, para a qual foram convidadas diversas entidades e personalidades.

De acordo com a comunicação social, ademais confirmada pelo convite assinado pelo

Coordenador, a iniciativa dos deputados do Partido Socialista, conforme se pode ler, contará

com a “presença e participação da Senhora Secretária de Estado do Turismo, Dr.ª Ana

Godinho”.

A presença daquele membro do governo, supostamente assumindo a função de acompanhante

de membros de um órgão que a deveria fiscalizar na sua atividade politica governativa, suscita



um conjunto de questões que necessitam de ser esclarecidas.

Nestes termos, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais em vigor, os deputados

abaixo identificados, solicitam ao Governo que, por intermédio do Senhor Ministro da Economia,

sejam dadas respostas às seguintes perguntas:

O Senhor Ministro da Economia teve conhecimento prévio da participação da Senhora

Secretária de Estado do Turismo na iniciativa promovida pelos deputados à Assembleia da

República eleitos pelo Partido Socialista no círculo eleitoral de Braga?

1.

Concorda ou concordou com os termos em que aquela ocorreu?2.

Como explica o Senhor Ministro da Economia, que a Secretaria de Estado do Turismo, haja

anunciado no passado sábado, que ontem iria proceder à apresentação, no santuário de S.

Bento da Porta Aberta, de um projeto um projeto turístico inovador assente no uso de um

meio de transporte 100% elétrico, e o mesmo apareça depois inserido na jornada de trabalho

dos deputados socialistas?

3.

Foi a Secretaria de Estado quem convidou os deputados do PS para aquele evento em

concreto?

4.

Em caso de resposta positiva, porque não foram convidados os representantes no

parlamento das outras forças partidárias?

5.

Pelo contrário, a sua participação também naquele evento foi a convite dos deputados do

Partido Socialista?

6.

Entende o Senhor Ministro da Economia que esta postura se coaduna com o principio da

separação de poderes e não põe em causa a circunstância dos membros do Governo serem

objeto de fiscalização politica dos membros do Parlamento?

7.

Em que medida é que isso é relevante nas suas funções como governante?8.

Em que medida é que isso representa as funções que lhe foram confiadas pelos

Portugueses?

9.

Palácio de São Bento, terça-feira, 30 de Agosto de 2016

Deputado(a)s

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)

EMÍDIO GUERREIRO(PSD)

HUGO LOPES SOARES(PSD)

JORGE MOREIRA DA SILVA(PSD)

FERNANDO NEGRÃO(PSD)

CLARA MARQUES MENDES(PSD)

LAURA MONTEIRO MAGALHÃES(PSD)

JOEL SÁ(PSD)

LUÍS LEITE RAMOS(PSD)

ANTÓNIO COSTA SILVA(PSD)

Existem anexos ao documento.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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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SECRETÁRIA DE ESTADO APRESENTA
PROJETO TURÍSTICO INOVADOR


S. Bento A secretária de Estado do Turismo, 
Ana Godinho, apresenta segunda-feira, dia 29 de 
agosto, no santuário de S. Bento da Porta Aber-
ta,  um projeto turístico inovador assente no uso 
de um meio de transporte 100 por cento elétri-
co. O projeto “Ligamos o Minho” tem como ba-
se a utilização de um meio de transporte TUK, 
que é inteiramente locomovido a eletricidade e 
que, pelas 11h30, vai fazer uma demonstração no 
S. Bento, percorrendo os claustros da Basílica. 


A ação da governante, que é acompanhada pe-
los deputados do Partido Socialista eleitos pelo 
círculo eleitoral de Braga e pelo presidente da 
Câmara Municipal de Terras de Bouro, inscre-
ve-se no âmbito da promoção do Turismo de 
Natureza, Ambiental, Termal e Religioso. 


«Esta jornada dedicada ao turismo, inicia-se às 
10h00 no Centro de Animação Turística do Ge-
rês, em Terras de Bouro, e conclui-se com um 
debate público sobre a realidade do setor na re-
gião e no país, às 21h30, na Plataforma das Ar-
tes e Criatividade, em Guimarães», disse fonte 
socialista. A mesma fonte precisou que «após a 
receção no Gerês, onde se releva o turismo de 
montanha/natureza, os participantes efetuam 
uma visita à albufeira, com um passeio no bar-
co “Rio Caldo”, a que se segue a deslocação à Ba-
sílica de São Bento da Porta Aberta e à Câmara 
Municipal de Terras de Bouro».


Após a receção oficial pela Irmandade de
S. Bento e de uma visita guiada à Basílica, a co-
mitiva vai assistir à apresentação do documen-
tário “São Bento da Porta Aberta”, no Hotel de 
São Bento, no âmbito da celebração dos 400 
anos do templo.


O programa prossegue com uma visita de TUK 
por várias cidades da região, que sai da Basílica 
de S. Bento em direção à Serra do Gerês. A jor-
nada dedicada ao turismo avança depois para 
os concelhos de Esposende, Braga e Guimarães.


Em Esposende, a comitiva participa, a partir 
das 15h30, numa visita a uma escola de “kite surf”, 
e ao Centro de Atividades Náuticas. Em Braga, os 
parlamentares socialistas e a secretária de Esta-
do do Turismo visitam o santuário do Bom Jesus 
do Monte, «pretendendo relevar a candidatura 
a Património da Humanidade». Em Guimarães, 
o programa integra uma visita ao centro histó-
rico e concluiu-se com um debate, a partir das 
21h30, na Plataforma das Artes e da Criatividade.


D
R








POTENCIALIDADES DO TERRITÓRIO 
Jornada de Turismo da natureza, ambiental, termal, religioso, de mar, 


cultural, monumental, patrimonial e histórico 
 


29 de Agosto de 2016 [segunda-feira]  


 


Convite 


Os deputados da Assembleia da República do Distrito de Braga, eleitos pelo Partido 


Socialista, promovem na próxima segunda-feira, dia 29 de Agosto, uma jornada de 


trabalho com visitas a diversos concelhos (Terras de Bouro/Vila do Gerês, Esposende, 


Braga e Guimarães), tendo em vista conhecer melhor e avaliar as potencialidades 


turísticas nas áreas mencionadas existentes nesses mesmos concelhos do distrito de 


Braga.  


Para encerrar a jornada de trabalho, vai realizar-se uma reunião às 21h30m, na 
Plataforma das Artes e Criatividade, em Guimarães, para a qual convidamos V. Ex.ª, 


bem como, para os diversos atos do programa que anexamos, onde possa estar 


presente e participar.  


Esta iniciativa contará com a presença e participação da Senhora Secretária de Estado 


do Turismo, Dr.ª Ana Godinho.  


O coordenador dos Deputados 
Joaquim Barreto  


 
 


PROGRAMA


 
Terras de Bouro/Gerês e S. Bento da Porta Aberta  
10h00m 


:: Recepção no Centro de Animação Turístico do 


Gerês, em Terras de Bouro 


:: Visita à Barragem no barco Rio Caldo 


:: Visita à Basílica de S. Bento da Porta Aberta 


:: Recepção na Câmara Municipal de Terras de 


Bouro 


12h30m:: Almoço  


 


Esposende 
15h30m :: Visita à Koof Proof – Escola de Kit Surf  


16h00m :: Visita ao Centro de Atividades Náuticas/Fórum 


Esposendense  


 


 


 


 


 


Braga 
17h30m :: Visita ao 


Santuário do Bom Jesus 


do Monte  


 


Guimarães  
19h00m :: Visita ao 


Centro Histórico de 


Guimarães  


21h30m :: Reunião com 


agentes turísticos do 


distrito, autarcas e outros 


convidados, na 


Plataforma das Artes e 


Criatividade 


___________________ 
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