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Exmo Senhor 

Presidente da  

Comissão de Economia, Inovação,  

Obras Públicas e Habitação 

 

Data: 27 de maio 2021 

N. Refª : PARC-000116-2021  

 

Assunto: Projeto de Resolução 1270/XIV/2 - Reativação do serviço regional de 

passageiros da linha do Sul 

 

Tendo tido conhecimento da iniciativa acima mencionada, junto enviamos os nossos 

comentários, mantendo-nos ao dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais, 

 

Com os meus melhores cumprimentos,  

 

A Diretora Geral 

 

(Ana Cristina Tapadinhas) 

  

Comissão de Economia, Inovação,
Obras Públicas e Habitação

N.º Único: 678259
N.º de Entrada: 268
Data: 27/05/2021
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Comentários 

A DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor congratula-se com a 

presente iniciativa, a qual vai ao encontro das suas preocupações e reivindicações, em 

matéria de acesso por parte de todos os consumidores, a serviços de transporte que 

sirvam as suas necessidades e que sejam mais sustentáveis, de forma a não prejudicar 

o ambiente.  

De facto, na nossa perspetiva, a presente iniciativa traz à colação dois aspetos 

fundamentais para os consumidores, em matéria de prestação de serviços de 

transporte: acessibilidade/coesão social e proteção do ambiente/sustentabilidade. 

Na verdade, é para nós fundamental que os serviços de transporte, enquanto serviço 

público essencial, sejam acessíveis a todos os consumidores (não excluindo ou limitando 

quaisquer consumidores, em função do local do território nacional em que são 

prestados) e sustentáveis (não prejudicando o ambiente).  

A este propósito, relembramos o disposto no Plano de Recuperação e Resiliência, na 

parte do respeitante à «COMPONENTE 10 – MOBILIDADE SUSTENTÁVEL», em que pode 

ler-se:  

«(…) O setor dos transportes é essencial ao desenvolvimento económico e à coesão social 

(…). 

(…)  

A reforma do Ecossistema de Transportes tem por objetivo a promoção da mobilidade 

sustentável, em particular do transporte público, na ótica da eficiência ambiental, da 

descarbonização e da transição energética. Além do efeito no ambiente, a utilização de 

transportes públicos e o alargamento das suas redes garante um aumento da coesão 

territorial e social. É uma oportunidade para acelerar a descarbonização e transição 

energética no setor dos transportes, com forte impacte na qualidade do serviço de 

transporte público, promovendo a atividade económica, a recuperação dos níveis de 
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emprego e a coesão social e territorial, através do aumento dos níveis de acessibilidade 

das pessoas. 

(…).» 

Sublinha-se, ainda, o facto de o Ano de 2021 ter sido designado pelo Conselho Europeu 

como o «Ano Europeu do Transporte Ferroviário», decisão intrinsecamente associada 

aos esforços da União Europeia para promover modos de transporte respeitadores do 

ambiente e alcançar a neutralidade climática até 2050, no âmbito do Pacto Ecológico 

Europeu. 

É de salientar, também, a existência de uma real propensão para a multimodalidade e 

para promover meios de transporte alternativos e mais sustentáveis, sendo que, neste 

âmbito, o transporte ferroviário assume, sem dúvida, um papel central.  

Neste contexto, impõe-se promover o uso do transporte ferroviário, enquanto meio de 

transporte mais sustentável, nomeadamente através da promoção da sua 

acessibilidade, em termos universais.  

É, pois, urgente tornar mais acessíveis os modos de transporte mais sustentáveis: não 

apenas em termos económicos (entendendo nós que os preços dos transportes devem 

refletir o impacte que as nossas escolhas de mobilidade têm sobre o ambiente e o clima 

- e, consequentemente, na saúde e bem-estar de todas as pessoas), mas também em 

termos territoriais, como efetivo instrumento de promoção da coesão social e 

territorial.   

Aliás, a universalidade de acesso, mormente a meios de transporte mais sustentáveis, é 

para nós crucial, como oportunamente temos vindo a alertar, por exemplo, em relação 

ao Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART). 

De facto, a reativação do serviço regional ou inter-regional ferroviário de passageiros da 

linha do Sul, se se revela necessária e adequada, tão pouco se nos afigura suficiente para 

atrair os utilizadores, urgindo complementá-la com outras medidas, nomeadamente de 
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melhoria das condições de utilização das estações dos concelhos identificados com as 

condições mínimas de acolhimento aos passageiros (p.e. casas de banho operacionais, 

bilheteiras e/ou máquinas de bilhetes). 

Na verdade, para além da modernização e eletrificação da Linha e da aquisição de 

material circulante, importa, ainda, recuperar as infraestruras, nomeadamente as 

estações que se encontram desativadas ou degradadas e dotá-las de recursos humanos, 

imprescindíveis ao acesso ao serviço por parte dos utilizadores.  

Por outro lado, também a aplicação da redução tarifária à região do Algarve se revela 

como fundamental, enquanto medida atrativa de utilização do transporte público 

ferroviário, mormente num contexto de articulação com a rede de transporte 

rodoviário, em especial nas estações e apeadeiros mais distantes dos centros urbanos. 

Importa ainda assegurar que esta articulação também se verifica ao nível dos horários e 

se adequa às necessidades dos utilizadores.  

Por fim, e no que respeita à inscrição do modo, forma e tempo para retoma e renovação 

do serviço regional de passageiros na Linha de Sines, no Plano Ferroviário Nacional, 

entendemos que também seria importante assegurar a articulação da linha de Sines 

com as restantes linhas regionais, nomeadamente a do Alentejo Central, pelo que 

sugerimos a alteração da presente redação em conformidade.  

 


