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YISSEMBLEJA DA EPOBLICA

Comissão de Economia, Inovação, Obras PUblicas e Habitação

TEXTO FINAL

APRESENTADO PELA COMJSSAO DE ECONOMIA, IN0vAçA0, OBRAS
PUBLICAS E HABITAçA0 RELATIVO AOS

PROJECTO DE REsoLuçAo NY 746/XIV/2.a (PSD) - “Recomenda ao Govemo que

providencie corn urgéncia no sentido de ser desenvolvido o estudo de rnodernização e

requalificação da Linha do Oeste no troço entre Caldas da Rainha e Coimbra”

PROJECTO DE REsoLuçAo N.° 751/XIv/2.a (CDS-PP) — “Recomenda ao Governo

que tome as diligéncias necessárias a modernizaçâo e requalificaçao da linha do Oeste no

ttoço entre Caldas da Rainha e Coirnbra/Figueira da Foz”

PROJECTO DE REsobuçAo N.° 803/XIV/2.a (BE) - “Pot uma linha do Oeste

integralmente requalificada e funcional”

PROJECTO DE REsoLuçAo N.° 823/XIV/2.a (PEV) - “Pela urgente e integral

modemização da Linha do Oeste”

PROJECTO DE RESOLUçAO N.° 1327/XIV/2.3 (PCP) - “Potenciar a modernizaçao e

eletrificaçao da Linha do Oeste”

PROJECTO DE REsoLuçAo N.° 1139/Xw12.a (PS) - “Recornenda o investimento e

modernizaçâo na Linha do Oeste”

Nos termos da alinca b) do artigo 156° da Constitutçâo da RepLiblica Portuguesa, a Assembleia da

Rcptihhca recomenda ao Governo que:

I - Recornende ao governo que dê inicio as diligências necessárlas a rnodcrnizaçáo e

requahficação da Linha do Oeste no troço entre Caldas da Rainha c Coimbra/Figueira da

Fo, bern corno o respetivo projeto de execuçâo, e proceda, atempadarnente, a cabirnentaçâo

dos recursos frnanceiros necessários.
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2 - Mandate a Infraestruturas de Portugal pan desencadear os estudos tdcnicos para a

realização do projeto de execução da modermzaçfto e eletriftcacâo do troço entre Caldas da

Rainha - Louriçal ate final de 2021, de forma a que os trabaihos de requaliflcaçao decorram

de forma continuo ate requahficaco integral da linha.

3 - Conclua o concurso e adjudicação do troço entre Tortes Vedras e Caldas da Rainha;

4 - Cumpra as prazos de execuçâo da obra ernie Nleleças e Tortes \‘edras, bern como forneça

novas composicóes para a data em que a rnodernizaçáo e eletrificaçao de todo o troço entre

Meleças e Caldas da Ramha esrela concluida (2023).

5 - Equipe a Jinha do Oeste corn carruagens multifuncionais, que possibilnern aos

passageiros o trabaiho a distância corn acesso a internet, assegurern a existCncia de areas

dedicadas a crianças, a possibilidade de transporte de bicicletas e incluam line acesso e

lugares reservados a pessoas corn deficiCncia ou rnobihdade reduzida.

6 - Inclua, nos tiCs troços sob intervencão, da rernodelaçao de estaçôes e apeadeiros

confermdo-lhes adequadas condiçôes de comodidade e informacao aurornática aos

passageiros sobre a citculaç?io de comboios.

7 - Promova o planearnento e a operacionahzacáo da intermodalidade em transportes

póblicos junto das estaçôes ferroviánas das Cornunidades Intermunicipais e dos Mumcfpios

servidos pela Linha do Ceste, parucularmente Gas tiCs cidades de major dirnensáo (Tortes

Vedras, Caldas da Rainha e Leiria) tendo ern vista a que, na sua proximidade, funcionem

intcrfaces rodoferroviários nos horanos de chegada/parrida de cornposicôes ferrovi4rias.

8 - Tome medidas pot forma a assegurar que as billictes dos passageiros que circulam na

Linha do Oeste sejam substancialmente mats bat-atos do que as alternarivas rodovzñrias e que

os passes sociats abrangidos pelo PART incluam a CP nas deslocaçoes intrarregionais, corn

ftnanciamento assegurado pelo Estado central concretizado atravCs de acordos envolvendo

designadarnente as CIM e a AML, acabando corn a discriminação ainda existente.
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9 - Estabeleça ou reformule concessôes de transporte pdblico rodoviário entre algumas

estaçâes e apeadeiros e sedes de concetho próxirnas da Linha (Lourinhã-Bombarral, Peniche

Dagorda, Encetra-?vlafra, Cadaval-Bombarral) de modo a possibilitar urn major uso do

transporte ferroviário nos conceihos prbximos da Linha do Oeste;

10 - Determine a CP - Comboios de Portugal, E.P.E. que estude a adequação dos horários

vigente as necessidades da população, garanundo que o transportc ferroviário na Linha do

Oeste ofereça tempos de deslocação mats curtos que as alternativas rodoviárias.

11- Assegure a ligação entre a Linha do Oeste e a nova Linha de Aim \‘eiocidade Porto

Lisboa.

Palácio dc São Benro, 18 de novembro de 2021
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