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,ISSEMBLEJA DA EPUBUCA

COMISSAO DE ECONOMJA, INovAçAo E OBRAS PUBLICAS

PROJETO DE RESOLUçAO N. 54O/XlV/1. — “Reforço da oferta de transporte

ferroviário e complernentaridade corn o transporte rodoviário para garantir

condiçöes de segurança”

RELATORIO DE voTAçAo NA ESPECIALIDADE

1. 0 Projeto de Resoluçäo n.Q 540/XIV/V, do BE, deu entrada na Assembleia da

Repüblica no dia 28 de junho de 2020, tendo sido discutido e votado na

generalidade em Plenário em 23 de julho de 2020.

2. Por determinaçäo de S. Ex. o Presidente da Assernbleia da RepOblica, o

mencionado Projeto de ResoIuço mencionado baixou, pars apreciaço na

especialidade, a Comissäo de Economia, Inovaçäo e Obras Nblicas (de ora em

diante designada por <<a Comissao’>.

3. Na reuniâo de 23 de setembro de 2020, na qual se encontravam presentes os

Grupos Parlamentares do PSD, do PS, do BE e do PCP, a Comissäo procedeu a
apreciação e votaçào na especialidade desta iniciativa.

4. 0 Ponto 1 do Projeto de Resolução toi aprovado corn os votos a favor do PSD, BE e

PCP e corn abstençäo do PS.

5. 0 Ponto 2 do Projeto de Resoluçäo foi aprovado corn os votos a favor do P50, BE e

PCP e corn abstençào do PS.

6. Quanto ao Ponto 3, apOs o BE, autor da iniciativa, ter apresentado uma proposta

oral de retificaçäo corn o seguinte teor <‘Considere acionar urn cornplernento ao

transporte ferroviário que garanta a mobilidade dos passageiros ern condiçöes que
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cumpram as normas de seguranca e saüde piblica exigIveis>, este foi rejeitado

corn os votos contra do PS, os votos a favor do BE e do PCP e abstençâo do PSD.

7. Tendo em consideraçäo o resultado da votação na especialidade, segue em anexo

o texto final desta iniciativa.

Palácio de São Bento, em 24 de setembro de 2020

(Pedro Coimbra)



II...... i.1I1I1.i,, ii....

IIIIuIIIIIIlflhIIIIIl,III

,4SSEMBUIA DA ,EPUBLICA

Comissão de Economia, Inovação, Obras PUblicas e Habitação

TEXTO FINAL

Apresentado pela Comissao de Economia, Jnovaçao, Obras Pñblicas e Habitaçao

Relativo a

Projeto de Resolução n.° 540/XIV/1.2 — “Reforço da oferta de transporte ferroviário e

complementaridade corn o transporte rodoviario para garantir condiçOes de segurança”

REFORO DA OFERTA DE TRANSPORTE FERROVIARIO E

COMPLEMENTARIDADE COM 0 TRANSPORTE RODOVIARIO p±n
GARANTIR coNDIçOEs DE SEGURANA

Coloque, no imediato, em circulaçao todas as carruagens a disposiçäo para a Unha de

Sintra, bern como assegure que existem carruagens de reserva para essa linha

suficientes para casos de sobrelotaçäo ou outros problemas técnicos.

2. Execute, corn urgência, urn estudo para a reformulaçäo das frequericias dos comboios

na Linha de Sintra, corn foco para as horas de ponta onde se tern registado comboios

sobrelotados, par forma a acrescentar garantias de seguranca.

Palácio de Säo Bento, 24 de setembro de 2020
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(Pedro Coimbra)




