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RESOLUAO N.° /2021

Recomenda ao Governo que dê inIcio as obras de modernizaçáo e requalificação

da Linha do Oeste

A Assembleia da Repüblica resolve, nos termos do n.° 5 do artigo 166.° da

Constituiçäo, recomendar ao Governo que:

I — Tome as diiigências necessárias a rnodernização e requalificaçdo da Linha do Oeste,

no troço entre Caldas da Rainha e CoirnbralFigueira da Foz, apresentando o

respetivo projeto de execução e procedendo. atempadamente, a cabimentaçao dos

recursos financeiros necessános.

2 — Mandate a lnfraestruturas de Portugal. SA para que esta desencadeie os estudos

tdcnicos do projeto de execuçáo da rnodernizaçao e eletrificaçiio do troço entre

Caldas cia Rainha - Louriçal ate final de 2021, de forma a que os trabaihos

decorrarn de forma continua ate a requalificaçao integral da linha.

3 — Conclua o concurso e adjudicação do troço entre Torres Vedras e Caldas da Rainha.

4 — Cumpra os pLaZOS de execuçäo da obra entre Meleças e Torres Vedras e forneça

novas composiçöes para a data em que a modernizaçao e eletLihcaçao do troço

entie Meleças e Caldas da Rainha estejarn concluidas (2023).

5 — Equipe a Linha do Oeste corn carruagens multifuncionais que possibilitern aos

passageiros o trabalho a distância corn acesso a internet, assegurern a existéncia de

dreas dedicadas a crianças. a possibiiidade de transporte de bicicletas e incluam

livre acesso e lugares reservados a pessoas corn deficiência ou mobilidade reduzida.

6 — Inclua, nos trés troços sob intervençao, a remodelaçao de estaçOes e apeadeiros,

conferindo-Ihes adequadas condiçOes de cornodidade e informaçáo autornática aos

passageiros sobre a circulação de comboios.



7 — Promova o planeamento e a operacionalizaçäo da intermodalidade em trarisportes

püblicos, junto das estaçOes ferrovidrias das comunidades intermunicipais e dos

municIpios servidos pela Linha do Oeste, sobretudo nas trës cidades de rnaior

dirnensäo (Torres Vedras, Caldas da Rainha e Leiria), tendo em vista que, na sua

proximidade, funcionern interfaces rodoferrovidrios nos horários de chegadalpartida

de composiçöes.

8 — Tome medidas para assegurar que os bilbetes dos passageiros que circulam na Linha

do Oeste sejam substancialmente mais baratos do que as alternativas rodoviarias e

que os passes sociais abrangidos pelo Programa de Apoio a Redução Tarifdria nos

Transportes incluam a Comboios de Portugal. E.P.E. (CP) nas deslocaçoes

intrarregionais, com financiatnento assegurado pelo Estado centra’, concretizado

atravës de acordos envolvendo designadamente as comunidades intermunicipais e a

Area Metropolitana de Lisboa. acabando corn a discriminaçao existente.

9 — Estaheleça ou reformtile concessöes de transporte püblico rodovidrio entre algumas

estaçöes c apeadeiros e sedes de conceiho prdximas da Linha do Oeste (Lourinhã

Bombarra!, Peniche-Dagorda, ErLccira-Mafra, Cadaval-Bombarral), de rnodo a

possibilitar urn major uso do transportc ferrovidrio nesses conceihos.

10 — Incumba a CP o estudo da adequaço dos horários vigentes as necessidades da

população, garantindo que o transporte ferroviario na Linha do Oeste oferece

tempos de deslocaçäo mais curtos que as alternativas rodoviárias.

11— Assegure a ligaçäo entre a Linha do Oeste e a nova Linha de Alta Velocidade

Porto-Lisboa.
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