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O Secretário da Mesa

Assunto: Supressão da ligação Alfa Pendular Lisboa - Porto das 6.09

Destinatário: Min. do Planeamento e das Infraestruturas

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Uma recente notícia, veiculada na comunicação social, deu conta que é intenção da CP
suprimir, já no próximo dia 5 de Agosto, a ligação Lisboa - Porto Alfa Pendular das 6.09 horas.
Esta ligação, a primeira do dia, permite chegar ao Porto pelas 8.44 horas.
De acordo com a notícia, a dita “alternativa” oferecida pela CP passa por uma ligação no
Intercidades que parte de Lisboa às 6.30 e chega ao Porto pelas 9.46 horas.
A confirmar-se esta supressão, a CP deteriora o serviço de passageiros daquela que é uma das
principais ligações ferroviárias do país e afeta a mobilidade entre as cidades de Porto e Lisboa.
Assim, em vez de melhorar as ligações ferroviárias, em vez de apostar na qualidade, eficácia e
rapidez, a CP opta por degradar a sua oferta, o que significa piores serviços ferroviários.
Para o Grupo Parlamentar do PCP, este caminho não é aceitável e exige, por parte do Governo,
não só um esforço para manter as ligações entre estas duas cidades como até investir na
melhoria da qualidade, frequência e rapidez desta linha.
Atualmente, o serviço alfa pendular é opção para várias centenas de pessoas que se deslocam
entre o Porto e Lisboa, sendo alternativa ao veículo pessoal e até ao avião. Para manter os
níveis de procura e até aumentá-los, importa melhorar os tempos de viagem e a frequência das
mesmas.
Importa salientar que os comboios Alfa Pendular estão longe de atingir o seu potencial. Na
verdade, as limitações da linha do norte, quer quanto à sobrelotação, quer quanto aos limites
máximos de velocidade permitida, implicam que os Alfa Pendular fiquem muito aquém do
potencial quanto ao tempo de viagem.
Assim, ao abrigo da alínea d) do artigo 156º da Constituição e nos termos e para os efeitos do
229º do Regimento da Assembleia da República, pergunto ao Ministério do Planeamento e
das Infraestruturas o seguinte:
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1.º Que medidas vai este Ministério tomar para contrariar a supressão da ligação acima
descrita?
2.º Considera ou não este Ministério, que as ligações Porto - Lisboa via Alfa Pendular são uma
das ligações mais importantes do país? Se sim que medidas vai este Ministério tomar para
melhorar a oferta, quer quanto à frequência, quer quanto ao tempo de viagem, destas ligações?
3.º Como justifica este Ministério, que após os avultados investimentos realizados na linha do
norte esta ligação esteja hoje pior do que há alguns anos atrás? Como justifica os sistemáticos
atrasos do alfa pendular? Que medidas tenciona o Governo tomar para resolver este problema?

Palácio de São Bento, 31 de julho de 2018
Deputado(a)s
JORGE MACHADO(PCP)
ÂNGELA MOREIRA(PCP)
DIANA FERREIRA(PCP)
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