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A região do Porto continua a aguardar pela eletrificação, na linha ferroviária do Douro, do Troço

Caíde-Marco.

Este processo, que dura há anos, tarda em concretizar-se.

A mobilidade regional e inter-regional representa um contributo decisivo para uma estratégia de

desenvolvimento sustentado, tornando os polos urbanos interligados mais atrativos e

competitivos, concorrendo para a coesão territorial, económica e social, indispensáveis para

minorar os efeitos perniciosos da desigualdade de oportunidades em função da origem de

residência.

Para os utentes dos transportes públicos, o custo, o tempo e o conforto nas deslocações têm

uma influência decisiva na escolha da modalidade de transporte. Assim, torna-se indispensável

criar as condições de oferta de transporte ferroviário condizentes com estes parâmetros por

forma a atrair a este meio de transporte cada vez mais passageiros, contribuindo também para

combater o despovoamento e a desertificação, bem como as assimetrias regionais.

Do mesmo modo, esta aposta contribui para a redução da dependência e promove a eficiência

energética, garantindo a sustentabilidade ambiental e, por essa via, assume, também, um papel

determinante no combate às alterações climáticas.

A requalificação do troço Caíde-Marco é fulcral para o desenvolvimento da economia local e

regional, nomeadamente pelo seu contributo para a captação de investimentos, para a fixação

de empresas e para a promoção do emprego.

Acresce que esta linha é fundamental para que os comboios Suburbanos do Porto possam

continuar de Caíde até ao Marco, disponibilizando e melhorando, de forma significativa, a



qualidade do serviço que é prestado à população.

O atual Governo autorizou a REFER, E.P.E, conforme consta da Portaria n.º 74/2014, de 21 de

janeiro, publicada em Diário da República, a afetar 6,4 milhões de euros para a eletrificação do

troço da Linha do Douro entre Caíde e Marco de Canaveses.

De acordo com a mesma portaria, assinada pelos Secretários de Estado do Orçamento e dos

Transportes, a dotação em causa estava prevista para os anos de 2014 e 2015.

De acordo com informações da própria REFER prestadas à Lusa, o projeto de eletrificação da

linha do Douro, no troço entre as estações de Caíde (Lousada) e Marco de Canaveses, já está

finalizado e as obras deveriam arrancar ainda em 2014

(“o projeto de execução encontra-se concluído, tendo a obra um custo estimado em 6,4 milhões

de euros, verba contemplada no orçamento de investimentos da REFER para os anos de 2014 e

2015”).

Deste modo, e considerando a morosidade que se verifica com o início dos trabalhos, urge obter

os devidos esclarecimentos.

Ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa, e

da alínea d) do n.º 1 do art.º 4.º do Regimento da Assembleia da República, vêm os signatários,

através de V. Exa, perguntar ao Senhor Ministro da Economia:

Qual o ponto de situação atual do projeto?•

Quando será lançado o concurso?•

Que previsão faz o Governo para o início dos trabalhos de eletrificação do troço Caíde-Marco,

na Linha do Douro?

•

Qual o motivo que justifica toda a morosidade deste processo?•

Qual o prazo estimado para a duração das obras em causa?•

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 16 de Janeiro de 2015
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____________________________________________________________________________________________________________________________
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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