
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 

De acordo com as informações de que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português

dispõe, os comboios têm chegado à Guarda com atrasos sistemáticos de 20 a 40 minutos e

nalguns casos até bem superiores.

A principal razão apontada para estes atrasos é o estado da linha agravado pelo uso desta

infraestrutura por comboios de transporte de mercadorias sem manutenção. O peso excessivo

danifica a linha e tem provocado frequentes descarrilamentos.

Estes atrasos levam a um crescente isolamento da Guarda e das vilas e cidades do seu

percurso, levando ainda a um uso maior de transportes alternativos bem menos amigos o

ambiente que o ferroviário, como são o transporte individual e o rodoviário.

Fica prejudicado o acesso dos habitantes da Guarda os cuidados de saúde em Coimbra, assim

como aos de Educação e Cultura, bem como o acesso ao comércio de outros bens e serviços.

Ficam ainda prejudicados os que nos visitam por razões de apoio a idosos e o comércio local

pois fica mais isolado do emergente mercado turístico que se concentra por isso no litoral,

Lisboa e Coimbra.

O transporte ferroviário é fundamental para um verdadeiro sistema de transportes, quer pelas

suas características estruturantes para o sistema, quer pelo lugar estratégico que ocupa na vida

económica do País, assegurando a circulação de mercadorias e bens e a mobilidade das

populações, com enormes benefícios para o ambiente e para o desenvolvimento sustentável ao

nível local, regional e nacional.

Esta degradação não pode ser desligada, apesar de toda a engenharia financeira, do

desastroso impacto para o país do modelo das PPP (Parcerias Público-Privadas) e do modelo

que fundiu as empresas públicas REFER e Estradas de Portugal na Infraestruturas de Portugal.



Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais em vigor, requeiro a V. Exa se

digne solicitar ao Governo, através do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, resposta

às seguintes perguntas:

1. Tem o Governo conhecimento do caso exposto?

Palácio de São Bento, 4 de julho de 2018

Deputado(a)s

MIGUEL TIAGO(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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