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Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia da República 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expeça-se 

Publique-se 

           

O Secretário da Mesa 
 
 
 

 1. A ligação ferroviária Beja - Lisboa (vv), que reabrirá após as obras que estão

a ocorrer na infraestrutura fixa, tem estado envolta em dúvidas e polémicas

públicas pela alegação de que tal reabertura ocorrerá em condições de serviço

inferiores às anteriormente praticadas.

2. Uma das alterações referidas é que, para os passageiros de Beja, passará a

haver um transbordo em Casa Branca.

Questionando-se se, em vez de transbordo de passageiros, não seria preferível

para a qualidade do serviço acoplar as carruagens de Beja à composição

eléctrica.

3. Também têm vindo a lume notícias de que a ligação em transporte ferroviário

entre Beja e Funcheira (vv) irá ser extinta, por parte da CP.

4. Importa saber da veracidade destas informações que circulam no espaço

público.

5. Importa também, na oportunidade, conhecer melhor os dados disponíveis sobre

a utilização destas linhas no transporte de pessoas e mercadorias.

6. E, bem assim, conhecer os fundamentos quanto a alterações de serviço que se

possam equacionar por parte das entidades responsáveias.



 

7. Por outro lado importa perspectivar um futuro adequado, como julgamos e

defendemos que é necessário perspectivar para o Baixo-Alentejo, designadamente

pela electrificação de toda a infraestrutra até Beja e formas de conexão com o

Aeroporto.

Assim, perguntam:

a) Nas ligações ferroviárias acima referidas perspectivam-se algumas alterações e,

em caso afirmativo, quais exactamente, com que fundamentos e quais os ganhos a

elas associados, ou não?

b) Qual a perspectiva para a modernização completa da linha até Beja, tendo,

designadamente, em conta a nova estrutura aeroportuária.

 2011.01.19 

Palácio de São Bento,  quinta-feira, 20 de Janeiro de 2011

Deputado(a)s

Luís Pita Ameixa(PS)

Conceição Casa Nova(PS)
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