
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 

A notícia do atraso e/ou até cancelamento de algumas obras ferroviárias incluídas no programa

Ferrovia2020 levou em Novembro último à colocação com preocupação de algumas perguntas

ao Governo referentes à Linha do Oeste.

De forma coincidente, também a IP confirmava a 25 de Novembro, através de indicação no seu

site da existência de um atraso, informando que na intervenção na Linha do Oeste, “o início dos

trabalhos deslizou para o 2º semestre de 2020”, e não sendo indicada uma previsão para a

conclusão dos mesmos.

Na Pergunta ao Governo do GP-PSD datada e enviada a 29 de Novembro de 2019, inquiria-se

concretamente o Gabinete do Senhor MIH sobre:

quais os motivos do atraso, em particular no que respeita à Linha do Oeste;•

se estava o Governo em condições de garantir a não verificação de novos atrasos na Linha do

Oeste;

•

qual o prazo previsto para a conclusão dos trabalhos de modernização da Linha do Oeste.•

Relativamente ao primeiro troço, Meleças-Torres Vedras, que o SE dos Transportes lançou em

23 de Junho de 2019, respondia o Gabinete do MIH em 27 de Janeiro de 2020, que se

encontrava em fase de avaliação de propostas.

Relativamente ao troço Torres Vedras-Caldas da Rainha, que o SE dos Transportes anunciou

naquela mesma data -23 de Junho- que seria lançado “dentro de dois a quatro”, até finais de

Novembro, tal não veio mais uma vez a acontecer.

Já em janeiro deste ano, uma notícia do Público de dia 14, citando fonte official do Ministério,

referia em relação a esta obra que ‘o concurso será lançado até ao fim de janeiro’.

Ora na resposta datada de 27 de Janeiro o gabinete do MIH responde que ‘a abertura de

propostas ocorrerá durante o primeiro trimestre de 2020’, mas não confirma a abertura do

concurso.

Recorde-se que de acordo com o programado, a modernização do Linha do Oeste o lançamento

de concursos e contratação deveriam ter-se realizado ainda em 2017.

Assim, face ao exposto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais



aplicáveis, os deputados abaixo assinados do GP-PSD vêm requerer ao Senhor Ministro

das Infraestruturas e Habitação, através de V. Exa. resposta às seguintes questões:

1 – Já está aberto o concurso para o segundo troço Torres Vedras-Caldas da Rainha?

3 - Quando está prevista a conclusão dos referidos dois troços da Linha do Oeste?

2 – Pode o Governo assegurar que as referidas obras não serão afectadas por mais atrasos?

Palácio de São Bento, 28 de fevereiro de 2020

Deputado(a)s

HUGO PATRÍCIO OLIVEIRA(PSD)

MARGARIDA BALSEIRO LOPES(PSD)

JOÃO GOMES MARQUES(PSD)

PEDRO ROQUE(PSD)

OLGA SILVESTRE(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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