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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 

Moção 

 

Por uma resposta urgente à degradação dos serviços da Linha de Sintra  

 

Quem utiliza diariamente os serviços da linha de Sintra têm-se confrontado com o agravar de um 

conjunto de situações que são causadoras desconforto, prejuízos e diminuição da sua qualidade de 

vida, nomeadamente: 

- Atraso e supressão de comboios, sendo pouca a informação sobre as razões dos 

mesmos 

- Utilização de comboios de pequena dimensão ou de dupla cabine, o que resulta em 

dificuldades na entrada e saídas das composições, sobrelotação e mais atrasos. 

- Oferta de comboios desadequada da procura, sobretudo durante o dia (fora das horas 

de ponta), no período nocturno ou ao fim de semana. 

- Falta de higiene de estações e de material circulante 

  

Viajar nas condições atuais é um suplício que faz com que as pessoas cheguem todos os dias aos 

seus locais de trabalho já num estado de cansaço e stress extremos, colocando ainda em causa a sua 

segurança e integridade.  

Por outro lado, a prestação de um mau serviço por parte da CP, além de afetar significativamente a 

qualidade de vida de utentes, desincentiva o uso de transportes públicos, fomenta o uso do 

transporte particular e contribui assim para o agravamento de diversos problemas ambientais e de 

urbanidade. Perdem as pessoas, perde o ambiente e perde o concelho de Sintra 

A superação destas dificuldades só se pode dar através de um reforço do investimento público nos 

transportes públicos, que além de ter que responder aos problemas imediatos terá ainda que ser 

suficiente para renovar e modernizar os equipamentos. 
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Face à gravidade e emergência da situação, este investimento torna-se numa questão de garantia da 

dignidade de quem utiliza este transporte publico. 

 

Assim, a Assembleia Municipal de Sintra, reunida a 20 de Dezembro de 2017, por proposta do 

Bloco de Esquerda delibera: 

 

1. Manifestar a sua preocupação com a degradação dos serviços da Linha de Sintra, 

situação que se vem agravando ao longo dos últimos meses, prejudicando o bem 

estar de utentes e a mobilidade no concelho de Sintra.  

2. Exigir do Governo uma intervenção urgente no sentido garantir: 

a. A resolução dos problemas que estão na origem de constantes atrasos e 

supressão de comboios  

b. Utilização de comboios com duas composições em todos os horários 

c. Maior oferta de comboios fora das horas de ponta, período nocturno e ao 

fim de semana  

d. Reforço da limpeza de espaços e equipamentos. 

 

3. Recomendar à Camara Municipal de Sintra todo o empenho junto da CP e da 

empresa Infraestruturas de Portugal (IP) para que estes problemas sejam 

rapidamente ultrapassados  

4. Enviar esta moção ao Governo, aos partidos com representação parlamentar, ao 

Conselho Metropolitano de Lisboa, às Assembleias e Executivos Municipais da 

Amadora, Lisboa, Loures, Vila Franca de Xira e Azambuja e às administrações da 

CP e da IP.  

 

Sintra, 20 de Dezembro de 2017 

 

O eleito e a eleita do Bloco de Esquerda 

André Beja  

Helena Carmo 

 


