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I — Nota Prévia

A petição 9/XIV/1 •a, tern coma prirneiro pelicionário José Batista Mestre Soeiro, conta

corn 4 689 assinaturas, e deu entrada na Assernbleia da RepUblica ern 30 de outubro

de 2019, endereçada ao Presidente da Assembleia da RepUblica.

A presente Petição baixou a Cornissão Parlarnentar de Economia, lnovaçao, Obras

Püblicas e Habitação a 30 de abril de 2019, para apreciaçao, e foi objeto de Nota de

Admissibilidade datada de 3 de fevereiro de 2020, sendo designado relator o

signatário ern 11 do fevereiro do mesmo ano.

II — Objeto da Petiçao

A Petiçao n.° 9/XIV/1Y deu entrada na Assernbleia da Republica par via eletrOnica,

acompanhada do 4 589 assinaturas, defendendo as peticionãrios a ‘Eletrif/caçao e

Modern/zaçao da Linha do Alentejo, como uma prioridade do interesso nacional”.

Reafirmando a validade da “Estratégia do Acessibilidade Sustentável do Alentejo nas I/gaçöes

Nacional e Internacional’, avançada pela Plataforma Alentejo, a Comissao Dinamizadora de

AMAlentejo apresenta e apela as subscriçao da presente Petiçao PUblica, a qual sublinha,

coma prioridade, em termos de investimento de interesse pars todo a Alentejo e para a Pals, a

urgente eletrificaçao e modernizaçao da Linha do Alentejo, para permitir velacidades elevadas

de 250 Km/hors, possiveis corn o recurso aos comboios Alfa Pendular.

Ill — Análise da Petição

Defendem quo “as trabalhos do Professor e Investigador da Universidade do Algarvo. Manuel

Tao, quo a Estudo Thcnico da REFER, de Ma/a do 2015, comprova plenarnente, (disponiveis

em wwwarnalentejo.pt Estudos) demonstram a importância estratégica da Linha Ferroviária do

Alentejo para o Pals e para todo o Alentejo, pelo quo consideramos tratar-se do urn

investimento a que se impäe dar /nlcio imediato, devendo as candidaturas aos fundos de

coesão ser apresentadas ainda no quadro do PT2020. “ . - —
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e ainda que:

“A Linha do Alentejo, eletrif/cada & modernizada para velocidades de 250 km/h, garante uma

segunda 1/ga cáo de Lisboa e Node do Pals ao Algarve e de Sines-Evora-Caia/Badajoz/Madrid,

essenc/ais para as I/gaçaes Node Sul & para responder aos desa f/os resultantes da expansão

do Porto de Sines, sendo a Area Metropol/tana de L/sboa e o Algarve os terr/tôrios que ma/s

bene f/c/am desta solução. Beja serd urn ponto de paragem como o são hoje Grãndola ou Santa

Clara/Sabo/a, uma paragem que serd fonte de desenvolv/rnento. garantindo a esta capital de

distr/to & as c/dadãs & c/dadaos nela residentes o transporte digno a que tern dire/to & do qua!

tern s/do pr/vadas injusta & /njust/f/cadamente. A eletr/f/caçAo & modern/zação de toda a Linha

do Alentejo ë fundamental para garantir co&rência as opçã&s ferroviár/as de que Portugal

carece, & a cr/a ção de urn verdade/ro S/sterna Ferroviár/o Nac/onal.

A presente pelição cumpre todos Os requisitos formais, nomeadamente quanto ao

objecto que se encontra devidamente especificado, estando presentes Os requisitos

formais e de tramitação constantes dos artigos 90 17.0 da Lei 43/90, de 10 de agosto

- Exercicio do Direito de Petiçao
-,

na redacçao dada pelas, Lei fl.0 6/93, de 1 de

marco, Lei fl.0 15/2003, de 4 de junho e Lei fl.0 42/2007, de 24 de agosto.

IV — Diligéncias efetuadas

A Audiçao dos peticionários realizou-se em 19.01 .2021, tendo sido acompanhada de

uma apresentação que consta de anexo ao presente RelatOrio.

Participaram por dos peticionários: o 1. Peticionário da Peticão fl.2 09/XVl/1. [José

Batista Mestre Soeiro (Membro da Comisso Promotora de AMAlentejo)j, Manuel Tao,

ioào Proença e Jerónimo Lóios.

Deputados presentes: Deputados Cristóväo Norte (PSD), relator, Telma Guerreiro (PS),

Isabel Pires (BE) e Joao Dias (PCP).

Preocupaçoes expressas: Os peticionários começaram por agradecer a possibilidade de

serem ouvidos em audicão, disponibilizaram uma apresentaçäo e informaram que a

delegaçäo era constituida pelo Senhor José Soeiro, pelo Professor Manuel Tao, pelo

Senhor Joào Proença e pelo Senhor ierdnimo LOios.
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Foi ainda elaborado urn RelatOrio da Audiçao dos Peticionarios pelos serviços do

apoio a Comissao, ern 12 do tevereiro de 2021, e que a seguir se reproduz:

(CO peticionário José Soeiro realçou ser fundamental a eletr/ficação e modernizoçao do

Linha do Alentejo, corn o intuito de garantir coeréncia corn as opcães ferroviórias

nacionais. Refer/u existirem urn conjunto de propostas defendidos pela Plotoforma

Alentejo, que elencom urna v/são e urn conjunto de olternotivos ferroviórios paro todo o

Alentejo, que a AMA lentejo tombém subscreve.

O peticionário Monuel Tao, munido de uma apresentacão, possou a explicor que a linha

ferroviária do Sul se desenrolo nurn un/co corredor, o quo consubstancia constrangimentos

em “canal-horOrlo” decorrentes dos diversos usos em curso, transporte de passageiros e

carga. Afirrnou que corn a entrado em funcionarnento dos Terminals Vasco da Gomo 1 e 2,

no porto de Sines, é expectóvel quo a cargo contentorizada a transportor por ferrovia

triplique. Foce ao exposto, considerou que a possogem entre Grãndola e Poceirão,

essencial parc oceder ao Porto de Sines por ferro v/c, não apresenta condiçOes estruturois

para suportor o volume de tráfego exigivel. Em virtude das limitaçOes expostas, o

Peticionário defendeu a rnodernizaçdo do linha do Alentejo no troçodo Casa Bronco e Beja

e a reaberturo do troçado entre Beja e Ourique. Argumentou que a opcão apresentada

promove redundancio no linho ferroviária do Sul, garante a circulaçao em caso de

intervençöes estruturais e renovoção de linho, evito a passagem de trâfego na peninsula do

SetObal de bens transacionáveis oriundos da região do Alentejo e de passogeiros oriundos

do Algarve, e permite duplicar ou triplicar os servicos didrios de intercidades entre Lisboo e

o Algorve, cam possibilidade de ligaçao ao hinterlond do oeroporto de Beja, sern lirnitoçoes

de canal horório. Destacou o estudo opresentado pelo REFER que corntemplo as ospetos

técnicos e finonceiros, assim coma as intervençöes necessórias para viabillzor a pretensão

dos Peticioncirios. Referirorn que o projeto apresentado contribuirio poro aprofundor a

coesão territorial do Alentejo e também do Algarve. Porfim, destacou que a rnodernizaçao

dos 115km de rede ferroviária, que ligom Casa Bronco a Ourique, podern ser financiados

corn uma comporticipoçao a 80% através do Fundo Europeu para o Desenvolvimento

Regionol, por se trator de umo região enquadrada no Objet/va 1.
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Usou do pa/aura a Senhora Deputado Isabel Pires (BE), que, opás cumpr/mentar Os

pet/donOr/os, refer/u a imperiosa necessidode de investimentos no ferrovia nocionol, indo

00 encontro dos objetivos pora uma trans/cOo verde. Considerou ser fundamental pOr em

marcha os projetos que demonstram condiçOes de concretizaçáo. Prossequlu, afirmondo

que 0 projeto apresentodo, paro a modernizoçao dos 115km de redeferroviOria, que 1/yam

Casa Bronco o Ourique, estim u/a o desenvolvimento do reqiOo e contribu/ poro a coesOo

territorial. Tom bém referiu que o invest/mento proposto estO devidamente fundomentodo

em estudos técn/cos e que em seu entender deve ser concretizodo. Par f/m, sal/entou o

forte espIrito de uniOo potente no comunidade req/anal em torno do necess/dode de

concretizoçOo do projeto de eletrf/ca cOo e modernizoçao do Linha do Alentejo.

S

Por sua vez, a Senhora Deputado Telmo Guerreiro (PS), após cumpr/mentor as petidionOrios

pela pert/nênc/a do pet/cOo, destacou a clara aposta nac/onal no modern/zoçOo daferrovia.

Qbservou que a modernizoçOo & eletr/f/coçOo do troço de linho ferroviOr/a entre Caso

Bronco e Bejo encontra-se previsto no Programo Noc/onal de Invest/mentos 2020-2030

(PN12030) e que o GP PS se encontro so/idOrio no at/vaçOo do troço deferrov/a entre Beja e

Funcheira. Aqradeceu as con tributos apresentados pelos PeticionOrios e a mobi/izoçOo em

torna do projeto. E/uc/dou acerca do ResoluçOo do Assemble/a do RepObi/ca n.-° 133/2019,

acrescentando os possos dodos em torno dos propostos ding/dos aO Governo. Finolmente,

of/rmou que forom cr/odas oportunidades e considerou ser uma luto a ni’vel distrital.

Tombém o Senhor Deputodo Jodo 0/as (PCP) cumprimentou os petic/onários, felicitou a

/nic/otivo, o qual cons/derou bostonte pertinente, e salientou concordOncio com as

pretensOes expressos. Deu conta do necess/dode de valorizaçOo e renovoçOo dos

acess/b/Iidades recorrendo a ferrov/a, nesse sent/do considerou fundamental a eletr/ficoçdo

e modern/zaçdo de todo a linha do Alentejo, vincando que tol deve ocorrer no sua

totol/dode e ndo de form a porciol. Prossequ/u, of/nm ando que a linha do A/en tejo é

fundamental no combote as ossimetn/as regionois e no promocáo do coesOo territor/ol.

Questionou Os Pet/cionOrios se o ano 2021 E decisivo no moten/olizoçOo dos condidoturos a

fundos comun/tOr/os no 0mb/to dos invest/mentos no ferro via. Em seu entender, considerou

que a rede fernovidn/o yb Coso Bronco — Our/que promove redundOncia 0 linha ferroviOria
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do Sul, oferecendo condiçoes de resposto co oumento expetável de rnovirnentaçäo de

cargo através do utilizecáo do porto de Sines. Afirmou que a atuol proposta de intervençào

parcial no linha ferroviória do Alentejo, restrita oo troço entre Coso Branco e Beja, no

prático tronsforrno a linha nurn rome! exclusivo a passogeiros. Também interroyou os

Peticionários se projetor porte do linho náo seró idéntico a projetar toda a linho, e

observou a necessidode de olhar deforrna estratégico poro todo o território e pare as sues

necessidades de mobilidade. Qbservou 0 impacto do desenvolvirnento agricolo no baixo

Alentejo, considerondo essenciol ocomponhar corn urna odequodo rede logistica capoz de

escoor a produçao, paro alErn do caso do mino de Aljustrel, que escoo o suo produçOo,

parc o Espanho, recorrendo 00 transporte rodoviório. Por firn, reiterou a necessidode de

apostar no ferrovia no totalidade do troco do linha do Alentejo, indo 00 encontro dos

necessidades do populacáo e respondendo as exigéncios de desenvolvirnento econdrnico

regional.

Tornou a user do polavro o peticiondrio Manuel Tao poro ogrodecer 0 opoio evidenciodo

pelos Partidos presentes acerca dos pretensôes expressos. Observou que atuolrnente o

Terrninol 21 de Sines gero 80 cornboios por sernono & que, brevernente, ira iniciar em

laboroçáo o Terrninal Vasco do Gorno corn possibilidode de triplicar os movirnentos em

ferrovia. Esclareceu que a acréscirno de rnovimentos iró incrernentor a pressdo sabre a

linha ferroviório do Sul, nesse sentido considerou que a ligoçdo entre Bejo e Ourique surge

de formo naturol em virtude do necessidade de redundáncia do via. Ern seu en tender, nào

foz sentido estender cotenório de forrna porciol, exclusiva ao troco entre Caso Bronco e

Beja, porque to! tronsforrna a ligoçáo a Beja nurn simpies rarnal, sern conetividade e com

urn tráfego de possageiros & mercodorios residual. Afirrnou ser urn desperdfcio de dinheiro

estender cotenária nurn troço de 62 km ate Bejo, poro responder a circuioçáo diana de 4 0

5 cornboios diónios, e pelo contrário deixar sem catenónio 53 km ate Ounique. Observou que

tecnicomente ocorrern questOes acerca do colococáo de catenório no linha do Alentejo, a

prime/re estó associada a necessidode de existénclo de duos subestoçOes elétnicos entre

Case Bronco e Bejo, sendo que no possibilidede de urn troçodo de ferrovia cornpleto entre

Coso Bronco e Ourique openos implica as mesmos duos subestoçOes, logo, nesse ospeto

nào ocorrem benefIcios no lirnitaçào do dimensão do traçodo do linha férreo. Por ,fim,
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refer/u ser escasso a rnanutençáo do ligacáo Lisboa ao Algarve recorrendo a 4 combo/os

diários, no seu entender a ligaçáo deveria ser assegurada corn cerca de 12 cornboios

didr/as de tipo Alfapendular ou Intercidades, indo 00 encontro dos podroes europeus

ossociados a rnobilidade turistica. Con tudo, a 1/nh a ferroviória do Sul nOo tern espaco canal

capaz de dar resposta a essa exigência de trafego, assirn surge a linha do Alentejo, corno

olternativa, capaz de responder as exigéncias de circulaçáo. Pora 0 efeito, explicou que

bosta rnodernizar a linha através da supressáo de passagens de nivel, do requalificaçdo de

estacOes e no rnelhorio do atuol traçado, que é capaz de proporcionor velocidades de cerco

de 200km/hora.

Finolrnente, o relator ogradeceu 005 peticionários e inforrnou-os dos trârnites

subsequentes na apreciaçáo do pet/cáo.))

o registo desta audiçao pode ser consultado Aqth

V — Opiniáo do Relator

Sendo a opinião do Relator de elaboraçao facultativa, nos termos do artigo 137.° do

Regirnento, o Deputado Relator exime-se de emitir quaisquer consideraçoes adicionais

sobre a petição em apreço.

VI - Conclusäes e Parecer

Face ao exposto, a Comissao de Economia, lnovação, Obras Püblicas e Habitaçao

ernite as seguintes conclusoes e parecer:

• 0 objeto da petição e claro e está bern especificado, encontrando-se

devidamente identificados as peticionários, e estando reunidos todos as

dernais requisitos forrnais e de tramitação previstos no artigo 9.° da Lei

de Exercicio do Direito de Petiçao;

• Contando corn 4.689 subscritores, a sua audição assume carácter

obrigatorio nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 21.0, a qual

ocorreu ern 19.01.2019;
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Nos termos da alinea a) do n.° 1 e no n.° 2 do artigo 24.° e na alinea a)

do fl.0 1 do artigo 26.° da Lei do exercIcio do Direito de Petiçao, é a

mesma objecto de publicaçao obrigatória em Diario da Assembleia da

Repüblica, devendo ser remetida, ao Presidente da Assembleia da

Repüblicâ, para eteitos de agendamento da sua apreciaçao em

Plenärio.

Palácio de S. Bento, 24 de maio de 2021.
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