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Assunto: Plano de reestruturação da linha do Vouga para prevenção de
acidentes.
Destinatário: Ministério da Obras Públicas, Transportes e Comunicações

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
A REFER avançou com um plano para obter uma redução do número de acidentes na linha do
Vouga. Esse plano contempla a automatização de 52 passagens de nível e a supressão de outras 50.
As alterações na segurança da linha do Vouga serão consideráveis. Contudo, aparentemente, este
projecto tem sofrido algumas demoras na sua aplicação no terreno. Estes atrasos, segundo
informações que foram dadas por particulares ao Bloco de Esquerda, terão, em parte, radicado nas
necessidades de revisão dos mecanismos de ordenamento do território existentes.
Por outro lado, foi indicada ao Bloco de Esquerda a preocupação com possíveis despedimentos a
ocorrer depois da reestruturação da linha. A linha do Vouga serve vários concelhos no norte do
distrito de Aveiro, onde existe uma enorme taxa de desemprego. Dessa forma, não se compreenderia
que a introdução de medidas de segurança na linha, sendo uma medida positiva e necessária, tivesse
o efeito nefasto de aumentar os já alarmantes números do desemprego.
Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, as seguintes perguntas:
1. Sabe o Sr. Ministro qual a taxa de execução do plano referido?
2. Qual a data prevista para a conclusão dos trabalhos?
3. Existirá a necessidade de alteração ou criação de algum dos mecanismos de ordenamento do
território para cumprimento do plano referido? Se sim, em que zonas?
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4. Está previsto o despedimento de algum dos trabalhadores que, actualmente, desempenham
o seu trabalho na linha do Vouga?
Palácio de São Bento, 4 de Dezembro de 2009.
O Deputado
Pedro Filipe Soares

