
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 deu por concluída a obra de Eletrificação do troço entre Nine e

Viana do Castelo, na Linha do Minho, num investimento de cerca de 16 milhões de euros.

Conforme a mesma dá conta no seu sitio da internet“Numa cerimónia que decorreu no dia 15 de

julho na Estação Ferroviária de Viana do Castelo, presidida pelo Primeiro Ministro, António

Costa e com a presença do Ministro das Infraestruturas e Habitação Pedro Nuno Santos, e do

Conselho de Administração da IP, foram apresentados os trabalhos executados nesta

empreitada, depois de realizada a viagem inaugural da entrada em serviço da circulação elétrica

no Troço Nine – Viana do Castelo.”

Ainda segunda a mesma nota “Esta intervenção compreendeu a Eletrificação de todo o troço

entre Nine (V. N. Famalicão) e Viana do Castelo, numa extensão total de 44 quilómetros”.

Ora, ao contrário do que se supunha, apesar da sua inauguração com a pompa e circunstância

a que o Governo nos habituou:

A sinalização eletrónica do Troço Nine – Valença com ligação ao CCO do Porto, não está

concluída;

•

As obras de supressão e automatização de Passagens de Nível designadamente no Concelho

de Barcelos não tiveram sequer início;

•

A subestação que deveria alimentar a linha à data da inauguração ainda não estava ligada à

Rede Elétrica Nacional, pelo que esta funciona com limitações ao número e tonelagem de

comboios elétricos que nela podem circular;

•

Faltando, como falta, a eletrificação do troço Viana do Castelo/Valença, significa que muitos

dos comboios continuarão a ser a Diesel, desaproveitando-se e degradando-se desta forma o

investimento realizado.

•

A tudo isto acresce que o material circulante da CP continua a ser insuficiente, logo não permite

alargar a oferta de transporte ferroviário.



Termos em que ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais em vigor, se

solicita ao Governo que, através do Senhor Ministro das Infraestruturas e Habitação, seja dada

resposta às seguintes questões:

Quando estará concluída a sinalização eletrónica Troço Nine – Valença com ligação ao CCO

do Porto?

1.

Quando serão suprimidas e automatizadas em definitivo todas passagens de nível?2.

Quando será feita em definitivo a ligação da Subestação de tração elétrica em Vila Fria à

Rede Elétrica Nacional?

3.

Quando estarão finalizadas as obras de Eletrificação da linha do Minho em falta?4.

Palácio de São Bento, 24 de agosto de 2019

Deputado(a)s

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 2789
	txtLegPergunta[0]: XIII
	txtSessaoPergunta[0]: 4

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2019-08-27
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Eletrificação parcial da Linha do Minho
	txtDestinatario[0]: Min. das Infraestruturas e da Habitação

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2019-08-24T00:35:11+0100
	Jorge Paulo Oliveira (Assinatura Qualificada)


		2019-08-27T15:09:28+0100
	Duarte Pacheco (Assinatura Qualificada)


		2019-08-27T15:25:27+0100
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2019-08-24T00:35:15+0100
	Unknown signer f42b77d001802a402cb7ec715629d4411ce62277


		2019-08-27T15:10:22+0100
	Unknown signer f6d7d51cd1b25ab2b796d44231eb4bb43b3d40d5


		2019-08-27T15:25:31+0100
	Unknown signer ea724fde8394dde3ed1d000968128340bf5b9149




