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Governo programa 90 milhões de euros
para dar terminal de cruzeiros a Viana 
O novo programa 
de investimento 
estratégico do 
Governo prevê 
a realização de 
investimentos de 
90 milhões de 
euros no Porto 
de Viana do 
Castelo. Entre 
as intervenções  
a realizar está 
um terminal 
de cruzeiros, 
que permita o 
desembarque de 
mais de 10 mil 
turistas por ano.     

 joaquim martins fernandes

A 
proposta de inves-

timento, que en-

volve capitais pú-

blicos e privados, 

está inscrita no Progra-

ma Nacional de Investi-

mentos, que o Governo 

de António Costa definiu 

até 2030. A intervenção 

prevista inscreve-se no 

eixo "Marítimo-Portuá-

rio" da área dos "Trans-

portes e Mobilidade". O 

grande objetivo das três 

ações a realizar reside em 

«criar condições para que 

o Porto de Viana do Cas-

telo seja um porto de ex-

celência, fluido e leve, in-

dutor de criação de valor 

e desenvolvimento sus-

tentável» e «integrado na 

Rede Logística e do Tu-

rismo da fachada atlânti-

ca da Península Ibérica», 

refere o documento go-

vernamental que define 

os investimentos estraté-

gicos do país para a pró-

xima década.

Os 90 milhões de euros 

que são previstos visam 

a reabilitação do Molhe 

Executivo de António Costa aposta em fazer do Porto de Viana de Castelo um destino de cruzeiros turísticos 

das no Programa Nacio-

nal de Investimentos dão 

também conta de uma 

operação focada na «me-

lhoria das condições de 

operacionalidade do Por-

to de Viana do Castelo». O 

propósito reside em dotar 

o Porto de «equipamentos 

de movimentação de car-

ga e infraestruturas ade-

quadas, [que permitam] 

melhorar as condições 

de operacionalidade», lê-

-se no Programa Nacional 

de Investimentos. 

O documento faz ain-

da saber que a concretiza-

ção dos investimentos de 

90 milhões de euros no 

Porto de Viana do Castelo 

tem como principais be-

nefícios «o aumento da 

competitividade da eco-

nomia nacional e a me-

lhoria do nível de servi-

ço e de segurança».        

Norte do Porto, a cria-

ção de condições de oe-

racionalidade do Porto 

e a criação de condições 

que permitam a atraca-

gem de cruzeiros turísti-

cos e a receção de navios 

de passageiros.

As contas avançadas pe-

lo Governo de António 

Costa destacam a «reabili-

tação do Molhe do Porto 

de Viana do Castelo, atra-

vés da reabilitação do Mo-

lhe Norte do Porto, pa-

ra proteger instalações e 

equipamentos responsá-

veis por diversas ativida-

des comerciais e valências 

portuárias». As estimati-

vas do Governo socialista 

é que o investimento «ge-

re [a criação] de 300 pos-

tos de trabalho», além de 

«um benefício económi-

co [anual] de 1,3 milhões 

de euros por ano».

As intervenções revela-

      

    

Região
Investimento vai gerar 300 
postos de trabalho diretos, um 
incremento económico anual 
de 1,8 milhões de euros e 10 
mil novos turistas por ano.   
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Além dos 
investimentos 
previstos 
para Viana 
do Castelo, 
o Programa 
Nacional de 
Investimentos 
inscreve 
também a 
segunda fase da 
reformulação 
da ligação 
Famalicão-Maia 
nos grandes 
investimentos 
do Estado. A 
obra de destaque 
é a construção 
da "Via Diagonal 
Santana", 
que inclui a 
construção de 
uma nova ponte 
sobre o rio Ave. 

O Governo está convicto que o investimento na «cria-

ção de um cais e equipamentos de receção de navios 

e passageiros de cruzeiros» vai fazer do Porto de Via-

na do Castelo «um destino de cruzeiros turísticos». A 

operação é para ser financiada com capitais públicos 

e privados e assenta na convicção de que conseguirá 

«atrair mais de 10 mil turistas por ano», à maior cida-

de do Alto Minho, gerando «consumos na região su-

periores a meio milhão de euros por ano».       

CRUZEIROS VÃO POTENCIAR RECEITAS
ACIMA DE MEIO MILHÃO DE EUROS
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Ponte de lima

O Município de 
Ponte de Lima 
deverá ser um 
dos principais 
beneficiados 
com a criação 
de uma nova 
interligação de 
abastecimento 
elétrico entre 
o Minho e 
a Galiza. A 
intervenção, 
que custará 
várias centenas 
de milhões de 
euros, prevê a 
instalação de 
uma subestação 
de 400 kV 
no concelho 
limiano. 
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GOVERNO PROGRAMA 
90 MILHÕES 
PARA DAR TERMINAL 
DE CRUZEIROS 
A VIANA DO CASTELO
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UMinho entregou prémios 
de mérito desportivo
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Ministério da Educação 
dei xa sem obras a escola
Frei Caetano Brandão

DESPORTO P.25

Sporting repetiu festa em Braga

BRAGABRAGA    P.P.0505

DESPORTO  O Sporting venceu, ontem, o FC Porto, por 3-1, no desempate por grandes 
penalidades, e revalidou o título na Taça da Liga de futebol, num jogo presenciado
por 25 mil adeptos, no Municipal de Braga. P.17-21

N
u

n
o

 C
e

rq
u

e
ir

a


