
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 

O serviço Intercidades Lisboa-Évora é um importante meio de transporte para as populações do

Alentejo, dando este serviço ligação direta às cidades de Évora e Vendas Novas e,

indiretamente, a Viana do Alentejo, Montemor-o-Novo, Alvito, Cuba e Beja. Muitos dos seus

passageiros frequentam diariamente este serviço em movimentos pendulares das suas

localidades para a Área Metropolitana de Lisboa.

O serviço Intercidades possui uma rede de internet a bordo, no entanto frequentemente a rede

não funciona ou tem má recepção, o que na prática significa que os passageiros deste serviço

não conseguem aceder à rede de internet a bordo do serviço Intercidades Lisboa-Évora.

Assim, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicitamos

ao Governo que, por intermédio do Ministro das Infraestruturas e Habitação, nos seja

esclarecido se:

Tem o Governo conhecimento desta situação?1.

Que medidas pretende a CP ou a tutela tomar para que o serviço wi-fi de internet seja

restabelecido no Intercidades Lisboa-Évora?

2.

Qual a previsão temporal para que a rede de internet esteja disponível para os passageiros?3.

Palácio de São Bento, 31 de maio de 2021

Deputado(a)s

LUÍS CAPOULAS SANTOS(PS)

NORBERTO PATINHO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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