
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 

Considerando que:

A Estação/Apeadeiro de Marvila é uma interface da Linha de Cintura, que se situa na Freguesia

de Marvila, no Concelho de Lisboa, entre as estações de Chelas e Braço de Prata, e é utilizada

pelos serviços das Linhas de Sintra e Azambuja da rede de comboios suburbanos de Lisboa,

operados pela empresa Comboios de Portugal.

Por estas linhas circulam diariamente vários comboios, quer de longo curso para o Alentejo e

Algarve, quer suburbanos para Sintra e Azambuja, sendo, neste último caso, e para muitos

passageiros, o único meio de mobilidade regional.

Apesar da sua importância na Linha de Cintura da Grande Lisboa, a Estação/Apeadeiro de

Marvila está, desde há vários anos, num estado de profunda degradação, visível quer na

maquinaria, em muitos casos avariada, quer no próprio edificado, com falta de iluminação e

consequentes repercussões nas condições de segurança.

A Estação/Apeadeiro de Marvila possui uma passagem de nível de sinalização luminosa e

acústica que é acionada aquando da aproximação de comboios, mas a passagem desnivelada

proporciona um acesso quase direto, e perigoso, à linha, com riscos para a segurança da

circulação ferroviária e dos utentes, principalmente dos que têm mobilidade reduzida.

Nos últimos anos não se realizaram intervenções de fundo, ou relevantes, na Estação/Apeadeiro

de Marvila, no que respeita a infraestruturas e/ou passagens de nível seguras para os

transeuntes e/ou passageiros, apesar de no Decreto-Lei n.º 568/99, de 23 de Dezembro,

referente ao Regulamento de Passagens de Nível (RPN), se determinar a elaboração de planos

de supressão para as passagens de nível de maior risco por parte da Infraestruturas de

Portugal, S.A. (IP).



A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou por unanimidade, na sua reunião de 21 de fevereiro,

uma Recomendação do PEV sobre a “Estação de Marvila”, manifestando preocupação pelo seu

estado de degradação, bem como pela necessidade de melhoramento das passagens de peões.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro do

Planeamento e das Infraestruturas, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1 – Tem V. Exa. conhecimento do estado de degradação e perigosidade em que se

encontra a Estação/Apeadeiro de Marvila, na Linha de Cintura, em Lisboa?

2 – Considerando que a Infraestruturas de Portugal, em articulação com as autarquias

locais, tem vindo a desencadear uma ampla ação de supressão de passagens de nível,

bem como ações de sensibilização junto das populações para a sua correta utilização e

para os riscos associados a comportamentos menos prudentes, para quando está

prevista uma destas iniciativas junto dos utentes da Estação/Apeadeiro de Marvila?

3 – Para quando está previsto o melhoramento das passagens de peões da

Estação/Apeadeiro de Marvila, no âmbito do Plano de Supressão e Requalificação de

Passagens de Nível?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 1 de Março de 2017

Deputado(a)s

ASSUNÇÃO CRISTAS(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

JOÃO REBELO(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

FILIPE LOBO D' ÁVILA(CDS-PP)

FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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