
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 

Existem em Portugal muitos quilómetros de linhas férreas desativadas e sem serviço de

comboios. Este património de grande valor histórico, cultural e paisagístico tem vindo a ser

resgatado do esquecimento e da desaparição através de protocolos estabelecidos entre

diferentes municípios e as “Infraestruturas de Portugal” através do “Plano Nacional de

Ecopistas” criado em 2001, integrado na “Associação Europeia de Vias Verdes”, oferecendo um

grande potencial ecoturístico e de mobilidade sustentável através da sua reutilização. Estas

Ecopistas podem ser transitadas através de modos suaves de mobilidade como sejam o

pedestre ou o ciclístico, sendo ainda adequados para os portadores de deficiência.

Estão assim já recuperados, total ou parcialmente, as Ecopistas do Minho (trajeto entre Valença

e Monção); Famalicão (entre Póvoa de Varzim e Famalicão); Guimarães (entre Guimarães e

Fafe); Tâmega (entre Amarante e Arco de Baúlhe); Dão (entre Santa Comba Dão e Viseu);

Montado (entre Torre da Gadanha e Montemor-o-Novo); Vouga (entre Sernada e Viseu,

parcialmente concluída apenas 11 de 96 kms.); Mora (entre Évora e Mora, parcialmente

concluída, apenas 40 de 60 kms.); Corgo (entre Vila Real e Chaves) e Montijo (entre Pinhal

Novo e o Montijo).

No distrito de Bragança, para além da Linha do Tua que tem também um projeto de conversão

em Ecopista existe o espaço canal da antiga Linha do Sabor que tem já um aproveitamento

como ecopista nos concelhos de Torre de Moncorvo (de Pocinho a Carviçais) e de Miranda do

Douro (de Sendim a Duas Igrejas)

Assim, ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da

Assembleia da República vêm os signatários, por meio de V. Exª., solicitar as seguintes

informações:

Existe algum projeto protocolado com a “Infraestruturas de Portugal” de implementação de

uma Ecopista que permita completar a ligação entre Carviçais e Sendim?

1.

Qual o estado de implementação de um tal projeto na área geográfica desse município?2.



Qual o prazo previsto para a sua conclusão?3.

Palácio de São Bento, 23 de fevereiro de 2021

Deputado(a)s

PEDRO ROQUE(PSD)

CRISTÓVÃO NORTE(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.
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