
 

 

Comunicado à Imprensa 

 

Assembleia Intermunicipal da OesteCIM aprova Moção 

“Pela renovação urgente da Linha do Oeste” 

 

A Assembleia Intermunicipal da OesteCIM, reunida no passado dia 28 de abril de 2017, 

aprovou uma Moção pela renovação urgente da Linha do Oeste, entregue à Mesa e aprovada 

por unanimidade e que se transcreve:  

 

“Considerando: 

1. Os mais recentes e constantes constrangimentos verificados na Linha do Oeste, com 

frequentes supressões de comboios, substituídos, ou não, por carreiras de autocarros; 

2. A decisão, logo concretizada em janeiro, de deslocar da Linha do Oeste as composições 

“592” que serviam os comboios inter-regionais, entre as Caldas da Rainha e Coimbra e que 

passaram a circular na Linha do Douro por conta de um projeto turístico;  

3. A persistente falta de informação na hora, aos passageiros, sobre a circulação e horários dos 

comboios, a ausência de guarnição em diversas estações, várias delas encerradas em parte do 

período do dia ou sem o mínimo de comodidade; 

4. A ausência de medidas governamentais e da CP para resolver de forma urgente e consistente 

o cada vez mais grave problema da falta de material circulante a Diesel, problema este que 

mais se acentua a cada dia que passa; 

5. O atraso já registado na concretização do Plano Ferrovia 2020, de eletrificação e 

automatização do troço entre Meleças e Caldas da Rainha, no que à Linha do Oeste diz 

respeito; 

6. A insuficiência deste Plano, que só eletrifica e automatiza o troço a jusante das Caldas da 

Rainha, deixando de fora o troço a montante, prejudicando o processo de modernização e 

requalificação de toda a Linha do Oeste. 



Perante o exposto, fácil é compreender que todos os atuais e os potenciais novos utentes da 

Linha saem diariamente, muitíssimo prejudicados pelas contingências criadas. 

 

Pelas razões invocadas, a Assembleia Intermunicipal do Oeste – OesteCIM, reunida em plenário 

a 28 de abril de 2017, decide com esta moção, manifestar uma vez mais ao Governo, à CP e à 

IP, S.A. as suas preocupações pelo que aqui é considerado e exigir que os mesmos adotem as 

medidas adequadas à urgente regularização do funcionamento da Linha do Oeste, importante 

meio de comunicação regional e inter-regional, fator potencial de desenvolvimento económico 

e social, local e regional, na defesa do Ambiente e como elemento da maior importância na 

rede ferroviária nacional, como única alternativa à Linha do Norte, entre Coimbra e Lisboa. 

Se aprovada, deve ser enviada às entidades referidas e dado conhecimento à imprensa. 

 

Caldas da Rainha, 28 de abril de 2017 

 

O Grupo Intermunicipal da CDU na Assembleia Intermunicipal do Oeste – OesteCIM” 

 

Caldas da Rainha, 10 de maio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações contacte a OesteCIM por e-mail: comunicacao@oestecim.pt ou por telefone: 262 839 030 

mailto:comunicacao@oestecim.pt

