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Exmo. Senhor 
Chefe do Gabinete de S. E. o 
Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares 
Eng. Nuno Araújo 
 
 

 
 

SUA REFERÊNCIA 
909 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 
06-03-2017 

 NOSSA REFERÊNCIA 
Nº: 925/2017 
ENT.: 1255/2017 
PROC. Nº: 71/2017 

 DATA 
03-05-2017 

 
ASSUNTO: 

 
Resposta à pergunta n.º 3436/XIII (2.ª) – Estação de Caminhos de Ferro de Marvila 

 
 
Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 3436/XIII (2.ª) 

formulada pelos Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, encarrega-me Sua 

Excelência o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas de, relativamente às questões 

colocadas, enviar a seguinte informação: 

Em março passado, a Infraestruturas de Portugal (IP) efetuou uma inspeção às instalações do 

apeadeiro de Marvila. Não detetaram problemas com a iluminação, mas o apeadeiro apresenta 

sinais de vandalismo que serão corrigidos logo que possível. Serão ainda realizadas ações de 

melhoria do conforto dos utentes. 

Neste apeadeiro, existe um atravessamento de nível que, do ponto de vista de segurança, 

dispõe de todos os equipamentos de aviso aos utilizadores sobre a aproximação de comboios, 

independentemente do sentido em que circulam.  

Adicionalmente, o atravessamento de nível está equipado com labirintos que pretendem 

impedir a entrada intempestiva dos peões na zona de risco.  

Quanto ao segundo atravessamento em Chelas, informa-se que o mesmo dispõe de condições 

de segurança iguais aos de Marvila. 
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A intervenção nestes atravessamentos de nível passará pela sua eliminação, criando como 

alternativa uma passagem desnivelada à via-férrea, o que deverá ocorrer com uma intervenção 

na zona de passageiros. 

As intervenções no troço da Linha da Cintura, onde se incluem Marvila e Chelas, estão 

dependentes da solução a adotar na ligação desta linha à Linha do Norte, que ainda se 

encontra em estudo. 

 

Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
A Chefe do Gabinete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Cristina da 
Silva Simões Bento
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