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PORTUGUESA 
GABlNm DO MINISTRO DO AMBIENTE 

Exma. Senhora 
Dra. Marina Gonçalves 
Chefe do Gabinete do Senhor Secretário 
de Estado dos Assuntos Parlamentares 
Palácio de São Bento 
1249-068 Lisboa 

SUA REFER~NCIA 
903 

SUA COMUNICAÇÃO DE 
08-03-2018 

NOSSA REFER~NCIA DATA 
05-03 -2018 

ASSUNTO: Pergunta n.o 1427/X1II/3.a, de 08 de março de 2018 
"Transporte fluvial entre Lisboa e a margem sul do Tejo" 

Em resposta à Pergunta Parlamentar n.o 1427/XIII/3. a
, de 8 de março de 2018, formulada pelos Senhores 

Deputados Nuno Magalhães, Hélder Amaral e Álvaro Castelo Branco, do Grupo Parlamentar do Partido 

Popular (CDS -PP), encarrega-me o Senhor Ministro do Ambiente de transmitir o seguinte: 

Considera-se que as questões apresentadas podem encontrar resposta nas informações prestadas nas 

respostas às perguntas n.o 1691/XIII/2.a
, de 15 de dezembro de 2016, n.o 3599/XII1I2.a, de 20 de março de 

2017, n.o 85/XII1I3. a de 13 de outubro de 2017, e n.o 7921XII1I3. a , de 17 de janeiro de 2018, colocadas 

pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, enviadas a 13 de março de 2018. 

Reforça-se, ainda, que, reconhecendo os constrangimentos verificados na operação, que têm vindo a 

condicionar a oferta e o cumprimento das frequências previstas, a segurança dos passageiros é uma 

condição relativamente à qual a Transtejo e a Soflusa são intransigentes, dando cumprimento escrupuloso 

aos requisitos e normas aplicáveis, dos quais os equipamentos de segurança a bordo, como os coletes 

salva-vidas, são parte integrante. 

o Governo reitera, assim, o seu conhecimento dos constrangimentos operacionais enfrentados pela 

Transtejo e Soflusa, e que estes estão a ser endereçados pelas ações referidas nas respostas anteriores. 

L. ,,- . 
Com os melhores cumprimentos, I a.M ~~ 

A Chefe do Gabinete 
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