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ASSEMBLEIA DA ,EPUI3LICA

Comissao de Econornia, Inovaçao, Obras Püblicas e Habitaçao

Info rmação
Projetos de Resolução n.s 746/XIV/2Y Discussao ocorrida

termos do arUgo 128.°
(PSD), 751/XIV/2y (CDS-PP), n.° 1 do RAR, em

reunião da Comissao de
803,XIV,2.a (BE), 1327/XIV/2.a (POP) e 23/06/2021

1339/XIV/2.a (PS)

Epfgrafes:
Recornenda ao Governo qua providencie corn urgência no sentido de ser desenvolvido o estudo
de modernizaçao e requalificaçao da linha do Qeste no troço entre Caldas da Rainha e Coirnbra:
Recornenda ao Governo que tome as diligéncias necessárias a modernizaçao e requalificaçao da
linha do Caste no troço entre Caldas da Rainha a Coimbra/Figuera da Foz;
Por urna linha do Oeste integralmente requahficada e luncional:
Potenciar a modernizaçáo e eletrificacao da Linha do Deste; a
Recornenda o investimento e mcdernizaçao na Linha do Qeste.
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Comissao de Economia, lnovaçao, Obras Püblicas e Habitaçao

1. Onze Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, cinco

Deputados do Grupo Parlamentar do Partido do Centro Democratico e Social -

Partido Popular, Dezanove Deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda,

Dez Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Portugues e trinta e

seis Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomaram a iniciativa de

apresentar, respetivamente, os Projetos do Resolução (PJR) n.s 746/XIV/2.a

(PSD), 7511x1v12.a (CDS-PP), 803/XIV/2.a (BE), 1327,xIv/2.a (PCP) e 13391X1V/2.8

(PS), ao abrigo do disposto na alinea b) do artigo 156.° (Poderes dos Deputados) da

Constituiçao da Repüblica Portuguesa e da ailnea b) do fl.0 1 do artigo 4.° (Poderes

dos Deputados) do Regimento da Assembleia da Repüblica (RAR).

2. 0 Projeto de Resolução n.° 746/XIV/2.3 (PSD), deu entrada na Assembleia da

Repüblica a 27 de outubro do 2020, tendo o mesmo sido admitido no dia 28 de

outubro de 2020. data em que baixou a Comissao de Ecoriomia, lnovaçao, Obras

Püblicas e Habitação.

3. 0 Projeto de Resolução fl.° 751/XIV/2.a (CDS-PP), deu entrada na Assembleia da

Repüblica a 4 de novembro de 2020, tendo o mesmo sido admitido no dia 6 do

novembro de 2020, data em que baixou a Comissao de Economia, Inovaçäo, Obras

Püblicas e Habilação.

4. 0 Projeto de Resoluçào n.° 803/XIV/2.a (BE), deu entrada na Assembleia da

Repüblica a 16 de dezembro de 2020, tendo o mesmo sido admitido no dia 26 de

dezembro de 2020, data em que baixou a Comissao de Economia, Inovação, Obras

PUblicas e Habitaçao.

5. 0 Projeto do Resolução n.° 1327,xlv/2.a (PCP), deu entrada na Assembleia da

Repüblica e foi admitido a 7 do junho de 2021, data em que baixcu a Comissao de

Economia, lnovação, Obras PUblicas e Habitação.

6. Por sua vez, o Projeto do Resoluçao fl.° 13391X1V,2.a (PS)! deu entrada na

Assembleia da RepUblica a 14 de junho de 2021, tendo o mesmo sido admitido a 15
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do junho de 2021, data em que baixou a Comissao de Economia, Inovaçao, Obras

Püblicas e Habitação.

7. Os cinco Projetos de Resolução supra mencionados foram objeto do discussao na

Comissao de Economia, Inovação, Obras Püblicas e Habitaçäo. em reunião de 23

de junho do 2021, tendo sido objeto de pravacão audio, a qual estará disponivel

nas paginas das iniciativas na Internet.

8. A discussão dos Projetos de Resoluçãa (PJR) n• 746/XIV/2Y (PSD), 751/xlv,2.a

(CDS-PP), 8031X1V/2.° (BE), 13271X1V/2Y (PCP) e 1339/xlv,2.a (PS) ocorreu nos

seguintes termos:

o Senhor Vice-Prosidente, Deputado Pedro Coimbra, começou por dar a palavra ao

Senhor Deputado Hugo Patricio Oliveira (PSD) quo destacou as diversos projetos de

resolução apresentados ao longo de anos, por dispares GP, acerca da requalificaçao

da linha do Oeste. Observou quo a requalificaçao da linha avançou de Mira Sintra

Meleças ate Torros Vedras o quo, atualmento, está em concurso a requaliticaçao do

traçado ate Caldas da Rainha. Considerou ser imprescindivel providenciar, corn

urgência, no sentido de ser desenvolvido o estudo de modornizaçao, requalificaçao e

eletrificaçao da linha do Qeste no troço entre Caldas da Rainha e Coimbra, bem como

o respetivo projeto do oxecuçao. Rotoriu que a Iigaçao da linha do Oesto a linha do

Norte permitirá tirar partido do urna linha altornativa e cornplementar, otimizando as

potencialidades da prevista nova ligação em alta velocidado entre Lisboa e Porto. Por

tim, trisou a necessidado, de procedor, atempadamonte, a cabimentaçâo dos recursos

financeiros necessários a requalificaçäo da linha do Ooste.

De imediato, a Senhora Deputada Sara Velez (PS) usou da palavra para destacar o

notório investimonto realizado na terrovia o o interesso do Govorno em promover o

transporto publico torroviario. Salientou a politica de modornizaçäo da ferrovia e do

iricremento na disponibilizaçao do material circulante, Referiu que duranto muitos anos

a linha do Qoste foi proterida em termos de investimonto, o quo condicionou muito a

sua capacidado do servir as populaçöes das rogiöos por onde passa bem como o

pals. Obsorvou o atual esforço do modernização da linha do Oeste ontro Mira Sintra

Meleças o Torres Vodras, nurn invostimento global de 61,5 milhOes do ouros. o quo
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tambem perrnitirá roalizar a obra do requaliticaçáo desta via entre Torros Vedras e

Caidas da Rainha. Frisou a necessidade de modernizar o traçado da hnha a norte,

fazendo chegar urna linha moderna e elotrificada ate ao Louriçai, estando inscrita, no

Piano Nacionai do Investimontos, a sua conclusão ate 2025. Por tim, afirmou a

necessidade do promover a meihoria do material circulante em todos os serviços

ferroviários da linha do Oeste, garantir a prograrnação do investimento e

modernizaçao de toda a infraestrutura ferroviária não abrangida peios investimentos

em curso, nomeadarnente ontre Caldas da Rainha e a estação do Louriçai.

igualmente, considorou premente que a CP — Comboios de Portugal, E.P.E. estude a

adequação dos horãrios vigentes as necessidades da popuiação, assim como seja

assegurado a ligação entre a Linha do Oeste e nova Linha do Alta veiocidade Porto—

Lisboa.

Do soguida, foi dada a palavra ao Sonhor Deputado Ricardo Vicente (BE) quo, no uso

da mesma abordou o Projeto Rosoluçao n° 1368/XIll/3.° - “Em detesa do urna Linha

Ferroviária do Qesto integraimente requaliticada e corn urn serviço de transporte de

qualidade” aprosontado polo BE, e aprovado na genoralidade na Assombleia da

Repüblica, em rnaio do 2018, assim como destacou quo o OP BE volta a insistir na

concretização da roquaklicaçao da hnha do Oeste ontre as Caidas da Rainha 0 0

Louriçai. Fez notar quo os critérios aphcados na requahlicaçao e rnodernização da

Vnha são desajustados as atuais necessidades do mobilidade descarbonizada das

popuiaçOos. Reteriu quo a requahficação em curso ate Torres Vedras,

designadarnonte a tipoiogia do traçado, nao permite concorrer corn a velocidade

apkcavel a mobUidade rodoviãria. Observou quo aguarda inforrnaçoos acerca da

conciusão do concurso do adjudicação tendo em vista a concretização do traçado da

hnha Desto ate as Caidas da Rainha, bern como demonstrou preocupação corn o

cumprimento do prazo do rnateriahzação da obra, dotinido ate 2023. Detendeu a

nocossidade do a hnha do Qesto, a sui das Caidas da Rainha, sor oquipada corn

carruagons rnultifuncionais, quo possibilitom aos passagoiros o trabaiho a distãncia

corn acosso a intornet. assegurorn a oxistência do areas dodicadas a crianças, a

possibThdade do transporto do biciclotas o inciuam Iivro acesso e lugaros rosorvados a

possoas corn doficiencia ou mobihdado reduzida. igualrnonto abordou a relevancia da

oxistOncia do preços cornpetitivos para os utilizadoros da forrovia cornparativarnonte

corn o uso da rodovia. Roforiu quo hnha do Cesto, a norte das Caidas da Rainha, dove

suprir os erros ocorridos no dosonho do traçado a sui, possibifltando concorrer corn os
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tempos do viagom aplicaveis a rodovia. Por tim, dofendeu quo os passes sociais

abrangidos pelo PART incluam a OP nas doslocaçOes intrarregonais das populaçOos.

o Senhor Doputado Bruno Dias (POP) no uso da paiavra, promoveu uma homenagem

pUblica as populaçöes, as associaçöes civicas locais e aos trabaihadores da OP, que

duranto vastos anos se emponharam na defesa do uma linha fundamental para a

rogiao do Oeste, como tambem para o Pais. Referiu quo os especialistas. os técnicos

e o pessoal ferroviãrio roconhecem a ofoito de rodundéncia quo a linha do Oesto

promovo. Considerou quo a linha do Oosto constitui uma altornativa a saturada hnha

do Norto. Abordou o esforço o a persisténcia do quem se opos as decisoos que

apontavam para o oncerramonto da linha, designadamonte o que so consubstanciava

através do Piano Estratégico do Transportes. Sahontou as mi3ltiplas resoiuçOos 0

rocomendaçoes oxaradas na Assombieia da Ropdbhca, dosignadamente a

rocornendaçao datada do 2017. proposta poio PCP, polo BE, polo PS o polo CDS-PP.

Considorou quo o procosso do transformação do troço entro Moloças e Torros Vodras

não corrospondou a potencialidado de modernizaçao e requalificaçao da linha, porém

salientou quo a discussao não dovo esquecer as crIticas enunciadas, mas som

rotomar ao principio do dobate. Face ao oxposto, o GP POP dofendou a conciusao do

concurso o adjudicação da obra do troço ontro Torres Vodras o Caldas da Rainha, o

cumprimento dos prazos de execução da obra entro Moloças e Torros Vedras, o

fornocimonto das novas composiçöes, a roahzação do projoto de oxocução da

modernizaçäo o eietrificação do troço entre Caldas da Rainha o Louriçal. a inclusáo.

nos trés troços sob intervenção, da romodeiação do ostaçoes e apoadoiros conforindo

Ihos adequadas condiçãos de corriodidado e informaçäo autornatica aos passageiros

sobro a circuiação dos comboios, a criaçäo do interfacos modais nas trés cidades do

maior dimonsao, corn otimizaçao de horarios o serviços quo garantam a adoquada

compiemontaridado ontre o sistoma forroviario o Os subsistemas rodoviarios. Por tim,

dofondeu a aphcaçao do PART em todo o percurso da Linha, e tarifários validos para

os modos forroviario e rodoviãrio, corn o financiarnonto assogurado pelo Estado

Oontral concretizado através de acordos onvoivendo dosignadamonto as CIM o a

AML.

Po’o Senhor Vico-Prosidente tol dado como encorrada a discussao dos projetos do

rosolução ora em apreQo.
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6. Realizada a sua discussão, remete-se esta Intormaçao a Sua Excelencia, o

Presidente da Assemblela da IRepQblica, nos termos e para as efeitos do n.° 1 do

artigo 128.° do Regimenta da Assembleia da RepUblica.

Assembleia da Repüblica, em 28 de junho de 2021

0 VICE-PR ISSAC

(PEDRO COIMBRA)
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