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 REQUERIMENTO Número      /XII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XII (     .ª) 

 

Assunto: Comboios na linha do Vouga com atrasos de cerca de uma hora 

Destinatário: Ministério do Planeamento e das Infraestruturas 

 
 
Exm. Senhora Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda teve conhecimento que actualmente os comboios que circulam na linha do Vouga, entre 

Oliveira de Azeméis e Espinho não estão a cumprir os horários, chegando a ter atrasos de cerca de uma hora e 

que não raras vezes as viagens são suprimidas. Esta situação está a criar muitos transtornos juntos dos 

passageiros. 

Sabemos que actualmente há comboios que não têm carruagens suficientes para conseguir transportar todos 

os passageiros, tendo os comboios ficado lotados em vários horários, deixando inclusivamente passageiros nos 

apeadeiros e nas estações.  

Esta situação é no mínimo estranha, quase bizarra, e bastante reveladora da forma laxista como esta linha está 

a ser gerida. 

Numa altura em que as pessoas procuram as praias, estranha-se o incumprimento nos horários e a falta de 

carruagens.  

O troço entre Espinho e Oliveira de Azeméis revela-se lento (demorando mais de uma hora para percorrer cerca 

de 30km de linha) e agora, bastante menos atrativo, uma vez que a viagem termina antes da chegada à estação 

ferroviária de Espinho, consequência das obras de enterramento da linha e da construção da nova estação. 

Para o BE a Linha do Vouga é importantíssima para diversos concelhos do distrito de Aveiro e um transporte 

público que pode servir muito melhor as populações. Para isso necessita de se requalificar, de adaptar os 

horários às necessidades das pessoas, de reduzir os tempos de viagem e de investir em material circulante. 

A falta de manutenção da linha, a existência de material circulante desgastado, a presença de inúmeras 

passagens de nível ao longo do traçado, assim como o traçado sinuoso, de curvas com raio bastante apertado, 

fazem com que a viagem feita entre Espinho e Oliveira de Azeméis seja demorada e não vá de encontro às 

necessidades das pessoas que seriam potencialmente utilizadoras deste meio de transporte. 

Assim, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições 

constitucionais e regimentais aplicáveis, vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério do 

Planeamento e das Infraestruturas, ordenamento do território e energia as seguintes perguntas: 
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1. Tem conhecimento desta situação? 

2. Que medidas pretende o governo adoptar para responder às necessidades dos cidadãos que estão a 

procurar o comboio da linha do Vouga nesta altura do ano? 

3. Sabe o ministério a razão de nesta altura do ano a CP não ter respostas adequadas às necessidades 

dos utentes desta linha férrea? 

Palácio de São Bento, 28 de junho de 2016. 

 

 

O deputado 

 

 

 

 


