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REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª)

PERGUNTA Número      /XIII (     .ª)

Assunto: Supressão de comboios na Linha de Sintra 

Destinatário: Ministério das Infraestruturas e Habitação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Durante os fins de semana abrangidos pelo recolher às 13h, a CP-Comboios de Portugal anunciou  que ia

reduzir  a  circulação  dos comboios alfa, intercidades,  inter-regionais,  regionais  e  urbanos,  e  nos  dias  01

de dezembro e  08,  na  sequência  das  restrições  impostas  no  âmbito do  estado  de  emergência,  conforme

informação  disponível  no  site  da  CP:

https://www.cp.pt/StaticFiles/Passageiros/1_horarios/avisos/mkt/2020/feriados-dezembro/urbanos-lisboa-

suprimidos.pdf . A justificação para esta decisão prende-se com a esperada redução de procura, visto que a

larga maioria das atividades económicas encerram mais cedo (às 13h) e há dever de recolhimento. 

No entanto, conforme foi noticiado por meios de comunicação local, pelas 12h30 de dia 28 de novembro, sob

vigilância de agentes da PSP, verificaram-se longas filas de passageiros na plataforma da estação do Rossio

que aguardavam o comboio de volta para casa. Até ao momento, a CP prevê manter as mesmas supressões no

próximo fim-de-semana. 

Na verdade, sempre que, em momentos de existência de horário de recolhimento, a CP decidiu suprimir a oferta

por uma suposta menor procura houve casos de viagens na Linha de Sintra lotadas, com demasiadas pessoas

a necessitarem de regressar a casa ou irem para o trabalho sem mais nenhuma outra opção, em especial ao fim

de semana (já que o reforço de autocarros apenas se verifica nos dias úteis, das 7h00 às 8h25). 

Considerando os esforços as que todos e todas somos chamados a tomar, continua a não ser compreensível

esta  opção  por  parte  da  CP.  Sendo  preocupante,  em  qualquer  altura,  uma  política  de  supressões,  é

particularmente grave que, havendo uma hora de retorno obrigatório a casa ao fim da manhã dos referidos dias,

a CP esteja a suprimir comboios exatamente a essas horas, gerando ajuntamentos.

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

Parlamentar  do  Bloco  de  Esquerda  vem  por  este  meio  dirigir  ao  Governo,  através  do  Ministério  das

Infraestruturas e Habitação, as seguintes perguntas:

1. Tem o Ministério conhecimento desta situação?

2. Considera o governo, em articulação com a CP-Comboios de Portugal, alterar a decisão de supressão de
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comboios na Linha de Sintra para o próximo fim de semana, por forma a evitar constrangimentos para os

passageiros conforme já se verificou?

Palácio de São Bento, 30 de novembro de 2020.

A deputada

Isabel Pires


