
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 

A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou a 28 de janeiro de 2016 a intenção de lançar um

conjunto de parcerias público-privadas para instalação de unidades hoteleiras e comerciais em

estações centenárias que fazem parte do património da extinta REFER. Em particular, na

estação de São Bento, no Porto, estação de Caminhos de Ferro que apresenta um desafio

particular devido às qualidades patrimoniais que a qualificam como Imóvel de Interesse Público

desde 1997 (Decreto-Lei 67/97, de 31 de dezembro), mas também à memória de

acontecimentos históricos relevantes como a chegada do General Humberto Delgado em 14 de

maio de 1958.

Em 5 de outubro desse mesmo ano, dia em que se assinalou o centenário desta Estação, o

ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, anunciou publicamente que seriam

ali instalados um “hostel”, um mercado "Time Out”, uma loja "Starbucks", um café, 15

restaurantes, quatro bares e uma galeria de arte, e que a totalidade da obra deveria estar

concluída até finais de 2017. As obras iniciaram-se sem licenciamento ou envolvimento por

parte da Câmara ou Assembleia Municipal do Porto, tendo estas sido surpreendidas pelo

referido anúncio.

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

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio solicitar ao Governo, através do

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, os seguintes documentos:

1 - Cópia do caderno de encargos, os contratos assinados, assim como o plano de intervenções

dos referidos projetos na estação de São Bento.

2 - Cópia dos procedimentos concursais associados ao processo de concessão de obras e

aluguer de espaços à empresa Time Out, e restantes subconcessionárias formalizados ou em

negociação.



Palácio de São Bento, 30 de março de 2018

Deputado(a)s

MARIA MANUEL ROLA(BE)

HEITOR DE SOUSA(BE)

JORGE CAMPOS(BE)

JOSÉ MOURA SOEIRO(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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