
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 

Considerando que:

- O Governo anunciou no passado dia 16 de janeiro que o concurso público para a elaboração

do projeto de eletrificação do troço da Linha do Douro entre o Marco de Canaveses e a Régua

seria lançado até ao fim desse mês.

- Constata-se, com preocupação, que continua sem ser lançado o procedimento concursal

oficialmente prometido no dia 16 de janeiro, quando as empresas de cruzeiros fluviais

Barcadouro, Rota do Douro e Tomaz do Douro e a CP formalizaram um acordo que veio

restabelecer a cooperação entre as duas partes e vai melhorar a resposta à procura turística

pelo destino Douro já a partir do próximo 1 de maio.

- O projeto anunciado para a linha do Douro permanece desconhecido, facto que está a

preocupar os operadores turísticos da região, que, num comunicado enviado à comunicação

social, dizem-se preocupados pelo silêncio demonstrado à volta deste projeto considerado

crucial para uma boa prestação e desempenho destas empresas.

- De acordo com as empresas de cruzeiros fluviais que operam na região, “o cronograma de

execução do programa Ferrovia 2020, no que toca à Linha do Douro, já estava em causa,

nomeadamente com os atrasos registados nas obras de eletrificação do troço entre Caíde e o

Marco de Canaveses. Continuando os prazos a resvalar no que se refere ao troço seguinte, o

mais provável é que a obra acabe por descarrilar e só em 2021, para lá do fim da execução

prevista do Portugal 2020, haja comboios elétricos a circular entre o Porto e a Régua”.

- O comunicado de imprensa conjunto das três empresas também refere que “a insuficiente

atenção dada ao Douro pelos nossos decisores públicos tem consequências gravosas”. Desde

logo, “para a mobilidade das populações do Alto Douro Vinhateiro e para o funcionamento do

serviço urbano e das redes regional e inter-regional da CP no interior do distrito do Porto”. E

afetará, também, “a atratividade da marca turística Douro e a dinamização da economia



regional, condicionando opções de investimento, público e privado, e as escolhas dos cidadãos,

nacionais e estrangeiros, que um dia sonharam mudar-se ou ter uma segunda casa numa região

com tantos atrativos patrimoniais e ambientais e que é Património Mundial”, salientam.

- O CDS considera que a coesão territorial assegurada pela linha ferroviária do Douro permitiu

que ao longo dos anos a mobilidade de pessoas e de mercadorias gerassem o desenvolvimento

de relações regionais e transfronteiriças que estiveram na base de um dinamismo económico

centrado em atividades produtivas de raiz tradicional, ao mesmo tempo que potenciou uma

atividade turística cujas dimensões está ainda hoje longe do aproveitamento integral nas suas

múltiplas facetas.

- O Governo tem de conferir à da Linha do Douro a mesma atenção e tratamento que tem

dispensado aos projetos ferroviários que servem outros territórios e comunidades.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro do

Planeamento e das Infraestruturas, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1. Quando é que o Governo vai cumprir a promessa de eletrificação do troço da Linha do

Douro entre o Marco de Canaveses e a Régua?

2. Para quando o lançamento do concurso público para a elaboração do projeto?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 22 de Março de 2017

Deputado(a)s

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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