
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

Com o título «Investimento na modernização da Linha de Cascais atrasa dois anos» o Diário de

Notícias dá conta de que «vai ser preciso esperar até ao final de 2023 para a Linha de Cascais

poder receber outro tipo de comboios. Só nessa altura é que o troço que liga esta vila a Lisboa

vai ter corrente elétrica igual à da restante rede ferroviária nacional.»

Há um ano, o então ministro Pedro Marques anunciava o investimento de 50 milhões de euros

na Linha de Cascais, dizendo que o lançamento das obras se iniciaria no final daquele ano ou

início de 2019, mas só em setembro último é que a IP formalizou o projeto através da POSEUR,

a autoridade que gere estes fundos europeus.

De acordo com fonte da Infraestruturas de Portugal (IP), citada na notícia acima referida, «a

concretização do projeto de modernização da Linha de Cascais ficou prevista no âmbito da

Reprogramação do Portugal 2020. Entre as intervenções está a substituição do sistema de

alimentação de energia elétrica [catenária]. Até 2023, estas obras serão executadas.»

Este não é o primeiro atraso na execução do Ferrovia 2020 que, quando foi apresentado em

2016 tinha conclusão prevista para o final de 2021. O Plano faz referência a um investimento na

Linha de Cascais que visa a modernização do sistema de sinalização e da eletrificação e a

melhoria das estações e acessibilidade - alteamento de plataformas.

A Linha de Cascais serve cerca de 25 milhões de passageiros/ano e os seus comboios são o

principal meio de transporte de todos os que diariamente se deslocam para o trabalho ou para

as escolas e universidades, ao longo do trajeto entre Cascais e Lisboa, e que chegam

recorrentemente atrasados pelas falhas desta linha.

Assim:



Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro

das Infraestruturas e Habitação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos

que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1- Confirma V. Exa. o atraso em dois anos na requalificação da Linha de Cascais?

2- Quais os motivos que justificam mais este atraso na requalificação da Linha de Cascais

3- Quando terá início a requalificação da Linha de Cascais e do seu material circulante?

Palácio de São Bento, 29 de novembro de 2019

Deputado(a)s

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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