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Assunto: Protocolo com a Câmara Municipal de Cascais para construção de uma passagem
inferior rodoviária em São João do Estoril
Destinatário: Ministro das Infraestruturas e Habitação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Têm-se verificado acidentes na passagem de nível da estação ferroviária de São João do Estoril
da Linha de Cascais da CP resultando em ferimentos e infelizmente vítimas mortais, bem como
a perturbação do serviço ferroviário de transporte de passageiros.
Como é sabido, a passagem de nível de São João do Estoril é uma das últimas restantes na
Linha de Cascais. Ao atravessar o centro de São João do Estoril e localizando-se na única
ligação entre a localidade e a N6, vulgo Avenida Marginal, esta passagem de nível é
atravessada diariamente por um volume substancial de carros e peões. Tal torna os riscos de
segurança desta passagem de nível consideráveis.
Foi neste sentido que, através da Pergunta n.º 117/XIV/1ª, os Deputados abaixo assinados
vieram perguntar ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação que medidas tencionava
tomar para melhorar a segurança e prevenir a ocorrência de mais acidentes nesta passagem de
nível.
A resposta do Ministério das Infraestruturas e da Habitação veio referir um protocolo, entre a exREFER e a Câmara Municipal de Cascais, assinado em março 2009, no qual ficou acordada a
construção de uma Passagem Inferior Rodoviária para suprimir a passagem de nível em
questão, tendo ficado definido que seria da responsabilidade da Câmara Municipal de Cascais a
realização do projeto de execução, a aquisição de terrenos e a execução da obra. A resposta do
Ministério informa, ainda, que a autarquia abandonou esta solução em 2018.
É, portanto, do superior interesse público conhecer o conteúdo integral do protocolo em causa.
Assim, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República
Portuguesa e da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, vêm
os signatários, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,
requerer ao Ministério das Infraestruturas e Habitação o seguinte:
• Que diligencie pelo envio do protocolo assinado em março 2009 entre a ex-REFER e a
Câmara Municipal de Cascais para construção de uma Passagem Inferior Rodoviária para
suprimir a passagem de nível da Estação ferroviária de São João do Estoril.
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