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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A eletrificação e modernização da Linha do Oeste entre Sintra e Figueira da Foz é um

investimento estruturante para a Região Oeste, fundamental para os objetivos de transformação

do paradigma da mobilidade em Portugal. E reflete o grande empenho do Governo do Partido

Socialista na modernização da ferrovia, que revela forte conhecimento e reconhecimento do

impacte positivo que o investimento trará ao país em termos económicos e ambientais.

O investimento na Linha do Oeste está hoje em curso, com o troço entre Mira Sintra-Meleças e

Torres Vedras em obra, com o troço Torres Vedras-Caldas da Rainha com concurso público a

decorrer, e com o comprometimento assumido para a modernização e eletrificação da Linha do

Oeste entre Caldas da Rainha e o Louriçal.

Assim, face ao exposto e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Partido Socialista vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Senhor Ministro das Infraestruturas e Habitação, as seguintes questões:

A 6 de Novembro de 2020 foi assinado auto de consignação da empreitada para a

modernização do troço da Linha do Oeste, entre Mira Sintra - Meleças e Torres Vedras, obra

com um prazo de execução de 720 dias calendário (2 anos). Oito meses após a assinatura

do auto de consignação, tendo decorrido já um terço do prazo de execução da obra, tivemos

oportunidade de testemunhar no local uma reduzida execução de trabalhos na linha férrea,

nos respetivos acessos, passagens e nas obras complementares. Neste sentido, tendo em

conta a importância da obra para a região e para o país, questionamos quanto ao estado de

execução da obra e quanto ao cumprimento da calendarização prevista.

1.

A documentação preliminar do Plano Ferroviário Nacional prevê como cenário em 2030, que

após os investimentos na Linha do Oeste, a cidade de Torres Vedras fique a mais de uma

hora de tempo de viagem de/para Lisboa. Situação que consideramos manifestamente pouco

competitiva face ao transporte rodoviário existente e que pode não rentabilizar todo o

investimento agora em curso na modernização da Linha do Oeste, sendo desejável que o

tempo de viagem possa ser reduzido para cerca de 40 minutos. Por outro lado, surgiram

recentemente notícias na comunicação social (Dinheiro Vivo online, 8 Julho 2021) sobre a

existência de estudos, datados de 2017, elaborados pela Infraestruturas de Portugal (IP) para

1.



a construção de uma ligação ferroviária entre a linha do Oeste e a linha do Norte, com

entrada em Lisboa pela Gare do Oriente. Neste sentido, questionamos se o Ministério das

Infraestruturas está a equacionar a redução do referido tempo de viagem e se está a prever

incluir na redação final do Plano Ferroviário Nacional a construção de uma nova ligação entre

a Linha do Oeste (na zona da Malveira), passando por Loures (permitindo a interligação com

futura linha de metro ligeiro de superfície) e ligando à linha do Norte (zona de Sacavém).

Palácio de São Bento, 14 de julho de 2021
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