
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:

1) As obras na linha do Douro fazem parte do plano Ferrovia 2020, que prevê um investimento

superior a dois mil milhões de euros e a intervenção em mais de 1000 quilómetros de linhas

ferroviárias.

2) Conforme se tem vindo a verificar, este programa do Governo tem sofrido vários atrasos face

ao anunciado em fevereiro de 2016.

3) No âmbito da intervenção na linha do Douro, foi encerrado o troço entre Caíde e Marco de

Canaveses em 26 de novembro de 2018, por um período de três meses.

4) Acontece que, decorrido aquele prazo, aquele troço continua encerrado, tendo sido

prorrogado o prazo para a conclusão da respetiva obra, pelo menos, até ao final do corrente

mês de março.

5) A Infraestruturas de Portugal referiu, em comunicado que as condições geo -técnicas

existentes, nomeadamente no interior do túnel de Caíde, prejudicaram o "ritmo de execução dos

trabalhos inicialmente previsto", o que "apenas foi suscetível de identificar com o

desenvolvimento

da obra".

6) Os moradores e utentes daquelas localidades receiam que o prazo possa vir a ser novamente

prorrogado, com inevitáveis prejuízos para as suas vidas e rotinas diárias.

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 das

Infraestruturas e da Habitação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos

que antecedem, resposta às seguintes perguntas:

- Quando estarão concluídas as obras na linha do Douro, referente ao troço entre Caíde e

Marco de Canaveses? Quando será reposta a normal circulação de comboios?

Palácio de São Bento, 19 de março de 2019

Deputado(a)s

ÁLVARO CASTELLO-BRANCO(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(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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