
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Considerando que:

1- O Celta é um serviço ferroviário prestado pela CP e que une as cidades de Vigo (Espanha) e

Porto (Portugal);

2- Este serviço foi inaugurado em Julho de 2013 ligando directamente e sem paragens, as

Estações de Porto-Campanhã e de Vigo-Guixar, tendo a viagem uma duração aproximada de

duas horas;

3- Entre 1 e 31 de Julho, o Celta transportou mais de 5300 passageiros, o que dá uma média de

45 a 50 passageiros em cada um dos quatro comboios diários entre Porto e Vigo (dois em cada

sentido);

4- O Celta tem um modelo de negócios em que CP e Renfe repartem equitativamente as

despesas e as receitas deste serviço;

5- Notícias recentes vindas a público dão conta da possibilidade do Celta passar a contemplar

serviço de passageiros em Viana do Castelo e em Barcelos, podendo ainda vir a parar em Nine

para dar ligação a Braga;

Face ao exposto e nos termos do disposto no artº. 156ª, alínea d) da Constituição, é direito dos

Deputados "requerer e obter do Governo ou dos órgãos de qualquer entidade pública os

elementos, informações e publicações oficiais que considerem úteis para o exercício do

mandato";

Nos termos do artigo 155º, n.º 3, da Constituição e do artigo 12º, n.º 3, do Estatuto dos

Deputados, "todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de cooperação com os

Deputados no exercício das suas funções ou por causa delas";

Nos termos do disposto no artigo 229º, n.º 1, do Regimento da Assembleia da República, as



perguntas apresentadas pelos Deputados são tramitadas por intermédio da Senhora Presidente

da Assembleia da República com destino à entidade requerida, tendo esta o dever de responder

conforme o disposto no n.º 3 do mesmo preceito, no máximo de 30 dias;

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

Economia, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

resposta ao seguinte:

1- Confirma a possibilidade do Celta passar a contemplar serviço de passageiros em Viana do

Castelo, Barcelos e Nine?

2- Quando é que este serviço de passageiros passará a ser efectivamente prestado aos

cidadãos?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 18 de Outubro de 2013

Deputado(a)s

ALTINO BESSA(CDS-PP)

ABEL BAPTISTA(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

JOÃO PAULO VIEGAS(CDS-PP)

RUI BARRETO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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