
A S S E M B L E I A D A R E P Ú B L I C A

REQUERIMENTO Número      /XIV (     .ª)

PERGUNTA Número      /XIV (     .ª)

Assunto: Risco de cancelamento definitivo do comboio Lisboa - Madrid

Destinatário: Ministro das Infraestruturas e da Habitação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Lisboa e Madrid distam apenas 500 km, no entanto a ligação ferroviária é bastante lenta demorando cerca de

10 horas. Agora, essa ligação ferroviária que existia desde 1943 está em risco de desaparecer. A 17 de março a

ligação foi suspensa devido aos efeitos da pandemia da doença Covid-19. Agora a Renfe alega prejuízos para

anunciar que não prevê repor a circulação, pelo menos no curto prazo.

Durante  a  COP-25  realizada  em  Madrid,  esta  ligação  ferroviária  foi  icónica  por  permitir  a  viagem

ecologicamente mais sustentável entre as duas cidades, tendo sido utilizada por Greta Thunberg e por uma

grande equipa de jornalistas que a reportaram para todo o globo.

Perante a emergência climática e os compromissos internacionais dos dois estados para com a resposta a essa

crise, seria de esperar um maior investimento na ferrovia e, em particular, garantir que a viagem de comboio

entre as duas cidades fosse possível com uma duração bem mais curta. No entanto, o anúncio da empresa do

estado  espanhol  vai  no  sentido  contrário  ao  desistir  da  ferrovia.  O  fim  desta  ligação  tem consequências

gravosas para  o  futuro,  nomeadamente  ao  intensificar  a  ponta  aérea  e ao  colocar  mais  pressão  sobre  o

aeroporto de Lisboa.

Atendendo  ao  exposto,  e  ao  abrigo  das  disposições  constitucionais  e  regimentais  aplicáveis,  o  Grupo

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação,

a seguinte informação:

1 – O governo português foi informado da decisão da Renfe?

2 – O governo confirma que a ligação ferroviária Lisboa - Madrid vai ser descontinuada?

3 – Que medidas vai o governo português diligenciar perante o governo do estado espanhol para garantir uma

articulação da ferrovia internacional, a manutenção da viagem Lisboa-Madrid e o investimento público para a

tornar mais rápida?

Assembleia da República, 28 de maio de 2020

O deputado e a deputada,

Nelson Peralta e Isabel Pires


