MOÇÃO
Por um melhor serviço de transporte ferroviário na Amadora
Considerando que:
 na linha de Sintra se constata diariamente a degradação do serviço ferroviário, com
atrasos constantes e supressões de comboios sistemáticas;
 o maior impacto desses atrasos e supressões se faz sentir durante as horas de ponta,
provocando elevada concentração de utentes nas estações ao longo da linha, o que
tem motivado inúmeras queixas pelos atrasos e pelas inadmissíveis condições de
transporte dentro das composições sobrelotadas;
 a impossibilidade de muitos utentes conseguirem entrar nas composições,
nomeadamente nas estações localizadas no concelho da Amadora, provoca a
limitação diária de milhares de utentes acederem a um transporte público de
qualidade, com graves prejuízos tanto para os cidadãos como para a economia
nacional;
 estes constrangimentos estão associados ao insuficiente parque de material
circulante, cuja manutenção poderia ser assegurada em instalações fabris existentes
no nosso concelho, e que poderiam ser utilizadas se fossem contratados os
trabalhadores necessários;
 de acordo com dados da CP, "na Linha de Sintra circulam diariamente mais de 400
comboios por dia útil", embora os níveis de regularidade nesta linha têm vindo a
decrescer, apesar das melhorias anunciadas pela empresa;
 o último acontecimento ocorrido na estação da Amadora, em que foi necessária a
intervenção das autoridades para a reposição da circulação, é bem prova da
gravidade do problema e evidencia a urgência de medidas excepcionais que

respondam a esta situação.
A Assembleia Municipal da Amadora, reunida em sessão ordinária no dia 14 de Novembro
de 2019, delibera:
1. Pedir ao Governo e à Administração da CP, o plano de investimento de curto e
médio prazo, o reforço de meios humanos e de material circulante, de modo a repor
a regularidade do serviço imprescindível ao transporte dos milhares de utentes que
utilizam a Linha de Sintra;
2. Insistir na necessidade de valorização das instalações existentes, correspondentes a
um centro de competências que permita voltar a dotar a Amadora da capacidade
de resposta à reparação e manutenção do material circulante da CP.
A presente moção, com as alterações introduzidas foi aprovada por unanimidade.
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