
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 – A Linha do Minho é uma ligação ferroviária, que une as cidades do Portoe Valença, em

Portugal. Foi inaugurada em 6 de Agosto de 1882, com a chegada a Valença, tendo o troço

entre esta estação e Monçãosido aberto à exploração em 15 de Julho de 1915 e encerrado a 31

de Dezembro de 1989.

2 – O meio ambiente e a sua defesa, bem como o combate à dependência petrolífera, clamam

por modelos de transporte que possam ser livres de emissões de CO2.

3 – A crise económica que se vive no país e na Europa exige que as escolhas dos estados (ao

nível do investimento) sejam criteriosas, no que respeita aos gastos a efetuar. Cada encargo

nacional tem que ter em conta uma nova responsabilidade do gestor da coisa pública, ou seja, a

sustentabilidade do projeto (ainda que essa sustentabilidade contabilize o custo-benefício).

4 – Após a introdução de portagens, em várias vias rodoviárias nacionais, torna-se essencial

encontrar alternativas que possibilitem a mitigação dos efeitos negativos para a economia

nacional, nomeadamente no que respeita a redução de visitas de cidadãos espanhóis ao

território português.

5 – A Câmara Municipal de Viana do Castelo, publica no seu sítio que: “(…)a Autoridade de

Gestão do POVT irá submeter à apreciação da Comissão de Acompanhamento a proposta de

reprogramação financeira de reafectação de Fundo de Coesão e FEDER entre Eixos

Prioritários, que aponta para grandes projetos e que existirá um reforço do Fundo de Coesão

para projetos na área dos transportes e mobilidade sustentável para permitir a aprovação de

projetos de infraestruturas ferroviárias da responsabilidade de entidades do perímetro

orçamental, nomeadamente na modernização da Linha do Minho no troço Nine-Valença.

6 – Foi veiculado na comunicação social que a linha será modernizada até 2014, sendo que o
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investimento previsto é de 112 milhões de euros, fruto da reprogramação de fundos

comunitários já aprovados por Bruxelas.

7 – Segundo a mesma notícia a CCDRN anunciou que este investimento é um pedido de

reprogramação dos fundos comunitários, apresentados pelo Governo português, já aceite pela

Comissão Europeia.

8 – Tanto quanto se sabe, o investimento consiste essencialmente na eletrificação e

modernização da linha do Minho, utilizada para a ligação internacional – Porto/Vigo.

Assim:

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

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

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da

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

antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1 – Considerando que, este é um investimento de vital importância para a região, com a

capacidade de reanimar o mercado transfronteiriço, pergunta-se a Vossa Excelência se

confirma estas notícias e estes valores?

2 – Sabendo nós que o projeto contempla a modernização no eixo Nine, Viana do Castelo

e Valença, mas tendo, também nós, noção que há vários tipo de intervenção no âmbito da

modernização, perguntamos-lhe se estamos a falar apenas de eletrificação, ou se há

também verba para aposta no material circulante?

3 – Foi feito, por parte do seu Ministério, algum estudo que possa demonstrar qual o

impacto da intervenção nos concelhos de Braga, Famalicão e Barcelos?

4 – Qual a totalidade de cidades envolvidas na intervenção?

5 – Quais os troços que vão ser eletrificados e qual o prazo para concretização da

intervenção?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 12 de Julho 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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