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Pergunta n.º 693/XIV/2ª – Estação ferroviária do Entroncamento

Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 693/XIV (2.ª) formulada pelos
Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do PS, encarrega-me Sua Excelência, o Ministro das
Infraestruturas e da Habitação de, relativamente às questões colocadas, enviar a seguinte informação:
No âmbito do Plano de investimentos Ferrovia 2020 estão previstas intervenções de reabilitação na Linha
do Norte, com vista a dotar esta linha de condições homogéneas de exploração, eliminando
constrangimentos e aumentando os níveis de segurança e a fiabilidade da infraestrutura.
Em concreto, no que respeita à Estação do Entroncamento destacam-se as intervenções em curso na
sinalização na zona da estação e a reabilitação do edifício de passageiros da mesma. Está também prevista
a adequação do layout da Estação, necessária à receção e circulação de comboios de mercadorias com
750m de comprimento, cujo lançamento da empreitada se estima que ocorra no segundo trimestre de
2021.
A Passagem Superior Pedonal (PSP) da Estação do Entroncamento garante que os passageiros acedam às
plataformas de paragem dos comboios em segurança e sem risco de atropelamento. Por outro lado, o
acesso às entidades de socorro em emergência é feito pelos locais devidamente definidos e do
conhecimento dos agentes de proteção civil do Entroncamento.
De facto, os níveis de segurança proporcionados pela infraestrutura ferroviária que atravessa o
Entroncamento são elevados, tendo a entrada ao serviço da PSP mencionada permitido eliminar o perigo
de eventual colisão de um comboio com os peões no atravessamento de nível.
Em termos funcionais, a PSP da Estação do Entroncamento cumpre as questões relacionadas com a
segurança das pessoas no atravessamento da infraestrutura ferroviária, bem como o acesso dos passageiros
às plataformas de embarque nos comboios em segurança, não se encontrando prevista, no âmbito do
Ferrovia 2020, a sua substituição.
Com os melhores cumprimentos,
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