Assembleia Municipal de Viseu

“MOÇÃO - A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DA REDE FERROVIÁRIA AVEIRO –
VISEU – VILAR FORMOSO PARA A REGIÃO NORTE E CENTRO DO PAÍS”

Considerando que o propósito da coesão da União Europeia, com a redução das
diferenças económicas e sociais e o desenvolvimento com base sustentada,
integra o apoio aos projetos de infraestruturas de transporte no âmbito do
mecanismo “Interligar a Europa”.
Considerando que a necessidade de investimento no desenvolvimento das
infraestruturas de transporte ferroviário para o Corredor Internacional AveiroViseu-Vilar Formoso está definida como prioridade no Portugal 2020.
Considerando que o eixo Aveiro-Viseu-Vilar Formoso, com ligação a Salamanca, é
fundamental para o potencial exportador nacional do Centro e Norte de
Portugal, que representa 56% das exportações nacionais, e considerando que é
também o principal canal terrestre de expedição das mercadorias para a Europa,
responsável por 90% dessas exportações.
A Assembleia Municipal de Viseu, reunida em 10 de novembro de 2014, delibera
aprovar uma tomada de posição e dar conhecimento dela ao Gabinete do
Primeiro Ministro, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Ministério da
Economia, com o objetivo de:
1 – Enfatizar, juntos dos órgãos de decisão nacionais, a importância da criação da
linha de transporte ferroviário de passageiros e mercadorias Aveiro-Viseu-Vilar
Formoso.
2 – Salientar a relevância para a economia nacional da integração deste eixo
ferroviário na rede nacional e transeuropeia de transportes e da sua interligação
com os portos de Leixões, Aveiro e Figueira da Foz e com os principais centros
logísticos da região Centro.
3 – Apoiar todas as tomadas de posição de entidades como os órgãos executivos
e deliberativos municipais e intermunicipais, abrangidos por este eixo, que
suportem a proposta e concretização desta ligação ferroviária Aveiro-Viseu-Vilar
Formoso, essencial para o desenvolvimento económico da região Centro e Norte
de Portugal.”
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