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Supressão da ligação ferroviária Valença-Vigo

TEXTO:

A CP, Caminhos-de-Ferro de Portugal, vai interromper a ligação Porto-Vigo, com a circulação a ser 
suprimida entre Valença e Vigo já a partir do próximo domingo. O trajecto Porto-Vigo era realizado 
numa  automotora  com  carruagens  antigas  e  desconfortáveis.  Os  cerca  de  150  quilómetros  eram 
percorrido em três horas e vinte minutos sem facilidade de correspondência horária às restantes ligações 
da rede ferroviária. A CP alega não estarem reunidas as condições para a continuidade da exploração.

À imprensa portuguesa a CP adiantou que "atendendo à conjuntura actual, à imperiosa necessidade de 
redução de custos e aos significativos prejuízos decorrentes do serviço em causa, a CP entendeu não 
estarem reunidas as condições para continuar a garantir a ligação, entre as cidades de Tuy e Vigo, em 
território espanhol”.  A falta de qualidade e morosidade da ligação,  fruto de falta de investimento e 
abandono, fez descer drasticamente a procura deste serviço. Contudo, a mobilidade entre o Porto, Vigo e 
também o aeroporto do Porto (com ligação ferroviária a esta linha), é intensa. Recentemente a auto-
estrada que serve esta zona em Portugal foi portajada.

Esta decisão é contrária  às políticas europeias de redução de emissões de estufa e de promoção do 
transporte  colectivo,  nomeadamente  das  ligações  ferroviárias  pan-europeias.  Perde-se  ainda  uma 
oportunidade de criação de emprego reprodutivo, como é o caso da reabilitação da ligação Porto-Vigo.

Deste modo, solicito à Comissão as seguintes informações:

1 –  A ligação  de  alta  velocidade  entre  estes  dois  pólos  europeus  estava  prevista,  o  que  atesta  o 
reconhecimento da UE e dos Estados-Membros das necessidades de mobilidade ferroviária nesta região. 
Deste  modo,  caso  Portugal  e  Espanha  façam  chegar  à  Comissão  um  pedido  de  fundos  para 
modernização desta linha, está a Comissão disponível para apoiar?

2 - A utilidade e benefício da ferrovia são evidentes, assim como o carácter estratégico da ligação em 
causa. Portugal é o único país da União Europeia em recessão. Face a isto e tratando-se de uma ligação 
ferroviária entre regiões populosas de dois países europeus, considera a Comissão sugerir ao Banco 
Europeu de Investimento a emissão de obrigações europeias para projectos públicos (project bonds) para 
a realização deste investimento na infra-estrutura ferroviária?
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