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Assunto: Falta de condições de segurança ferroviária em Cabanões (Águeda)

Destinatário: Ministro das Infraestruturas e Habitação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Foram transmitidos ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda relatos sobre o estado atual da
passagem de nível localizada em Cabanões, na União de Freguesias de Travassô e Óis da
Ribeira, no concelho de Águeda, pertencente à Linha do Vouga. A população que usa,
diariamente, a passagem de nível em causa refere que foram executadas algumas alterações
menores no local, mas que resultaram na diminuição da iluminação e sinalização no local.
Neste momento, a passagem de nível é sinalizada com recurso a apenas dois sinais rodoviários
pequenos. De notar, ainda, a inexistência da cancela e da presença de postes de luz elétrica,
factores que dificultam o atravessamento do local, principalmente se tivermos em conta
condutores ou peões com dificuldades de visão ou audição.
A redução dos riscos e acidentes inerentes às passagens de nível é uma responsabilidade de
toda a população. No entanto, a entidade gestora das infraestruturas, a tutela e as autarquias
têm deveres, dos quais não podem, sob motivo algum, demitirem-se. Se o processo de
atravessar uma passagem de nível exige, da parte dos utilizadores, avaliação do risco, atenção
e interpretação de sinais rodoviários, parece-nos evidente que as condições supracitadas não
estão em conformidade com os objetivos nacionais e europeus de redução de riscos e
acidentes, no que concerne ao cruzamento entre as vias rodoviária e ferroviária.
Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do
Ministério das Infraestruturas e Habitação, as seguintes perguntas:
1. O governo tem conhecimento do atual estado da passagem de nível localizada em
Cabanões, no concelho de Águeda?
2. O que motivou a aplicação da atual sinalização e pouca iluminação elétrica no local?
3. Quantas passagens de nível, no concelho de Águeda, se encontram em condições idênticas?
Quais são?
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