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CDS/PP – Partido Popular 

 

1. A malha urbana e as soluções para as áreas metropolitanas 

A degradação a que chegaram os transportes públicos que servem a periferia 

justifica uma intervenção que corresponda às expectativas criadas com o passe 

de preço único. Precisamos assim de celebrar os contratos de serviço público em 

falta com as empresas envolvidas: 

• Transtejo/Soflusa: Celebraremos um contrato de serviço público, há muito 

em falta, que garanta o cumprimento das obrigações devidas, num contexto 

de sustentabilidade e investimento, adaptado a um cenário de abertura à 

concorrência, que é defendido pelo CDS como sendo o melhor modelo para 

assegurar a travessia do Tejo. O CDS abrirá a travessia do Tejo à concorrência, 

mantendo as empresas públicas as suas obrigações se serviço público, e 

abrindo espaço para que novas empresas possam entrar no negócio, 

alargando a oferta e reforçando a sua qualidade através da concorrência. 

• CP: No que respeita à CP, e aos serviços prestados na Linha de Cascais e na 

Linha de Sintra, há igualmente que determinar as obrigações de serviço 

público. Só desta forma, e após a liberalização do setor ferroviário, será 

possível garantir qualidade de serviço e remuneração suficiente para 

melhorar a sustentabilidade da empresa e do serviço prestado. 

• Mondego: A nova solução de mobilidade do Mondego em Coimbra deve 

igualmente ser enquadrada num contrato de serviço público que garanta um 

serviço de qualidade e de forma a reaproximar as populações que, desde a 

desativação da Linha do Mondego estão privadas de um serviço de 

transportes rápido e de qualidade. 

• Metro de Lisboa: O Metro de Lisboa deve ter um plano de expansão até às 

zonas sem alternativas eficientes de transporte coletivo e com elevado luxo 

diário de automóveis. Entram diariamente na cidade cerca de 400 mil 

automóveis, com um custo ambiental e de qualidade de vida muito 

significativo. Só com uma rede de metro a expandida e com serviço de 

qualidade é possível travar esta realidade. No que respeita às prioridades de 

ação, e numa fase que compreende os próximos quatro anos, deve iniciar-se 

a expansão da zona ocidental até Algés através da expansão da linha 

vermelha, a expansão da linha verde para ligar a estação de Telheiras à 

estação da Pontinha, a derivação da linha azul até à estação de Benfica e o 

fecho do circuito Ocidente-Oriente, através do desenvolvimento da linha 
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vermelha, de forma a interligar a estação do Aeroporto à estação do Campo 

Grande. Já a linha circular não é de todo uma prioridade, pelo contrário, 

conhece as maiores críticas de vários ângulos e não deve passar à frente 

destas intervenções, devendo mesmo ser abandonada. Ao invés, dever ser 

retomado o estudo e planeamento do alargamento do metro para Almada. 

• Metro do Porto: Quanto ao Metro do Porto deve ser reforçada a frota de 

material circulante, de forma a garantir uma ligação a Vila D’Este (Gaia). Por 

outro lado, deve garantir-se uma ligação do centro de Gondomar ao Estádio 

do Dragão, passando por Valbom, servindo também os bairros do Lagarteiro 

e do Cerco (no Porto), não esquecendo a extensão do Metro até ao Muro 

(Trofa). 

Estes planos de expansão estão alicerçados em três alavancas: aumento das 

receitas da empresa, sustentadas no crescimento da procura, otimização dos 

custos de operação e manutenção e acesso a programas comunitários para 

comparticipação de investimentos em mobilidade sustentável, tendo em conta a 

ambição ambiental desta expansão e o seu alinhamento com a agenda da 

Comissão Europeia para o Clima e Energia, Inovação e Smart Cities. 

  

2. Setor Ferroviário 

Uma rede ferroviária nacional moderna, que permita que os cidadãos se 

desloquem dentro do território nacional e na União Europeia, é um desígnio que 

pretendemos alcançar. Isto é importante não só para melhorar a mobilidade dos 

portugueses, mas também para aumentar a 

competitividade dos portos e das empresas nacionais que tanto se têm voltado 

para a exportação nos últimos anos. O anterior governo inscreveu as prioridades 

absolutas do nosso país para os transportes e para a competitividade no 

documento PETI 3+. É tempo de concretizar o que se definiu e avançar com uma 

estratégia ferroviária capaz de oferecer soluções aos portugueses e capaz, 

também, de reduzir a emissão de CO2. 

As 4 principais medidas são: 

• Eixos internacionais para melhorar a competitividade. Há 3 eixos prioritários 

para garantir que Portugal se liga aos restantes territórios europeus e para 

garantir que os nossos portos têm interoperabilidade: Eixo internacional 

Norte/Centro, Eixo internacional Sul/Sines e o Eixo Atlântico (reabilitação e 

modernização da ferrovia existente).O corredor internacional Norte/Centro 

liga o arco metropolitano do Porto e restantes portos da zona centro, 
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aeroportos e plataformas logísticas a Salamanca. Com o desenvolvimento do 

corredor ferroviário da RTE-T principal Porto / Aveiro – Viseu / Vilar Formoso, 

estamos a aproximar-nos da Europa e a ganhar competitividade. O corredor 

internacional Sul/Sines ligará o arco metropolitano de Lisboa aos portos de 

Sines, Setúbal e Lisboa, aeroporto de Lisboa e plataformas logísticas a Madrid 

e ao resto da Europa. Passaremos a ter uma ferrovia que serve todas as 

formas de armazenamento de produtos nos vários portos que atravessa, o 

que permite transportar matérias primas e produtos acabados das 

plataformas logísticas ao centro da Península Ibérica e resto da Europa. Com 

a consolidação de um corredor Atlântico, capaz de gerar intermodalidade, 

passamos a ter um eixo que liga a Galiza, o arco metropolitano do Porto, o 

sistema de mobilidade do Mondego, o arco metropolitano de Lisboa ao arco 

metropolitano do Algarve, incluindo os principais portos, aeroportos e 

plataformas logísticas do continente. Conseguimos assim ainda uma 

vantagem competitiva, uma vez que isto permitirá o desenvolvimento dos 

portos integrantes da RTE-T principal de Leixões, Lisboa e Sines e ainda a Via 

Navegável do Douro. Para lá disto este eixo permitirá a ligação aos portos 

integrantes da RTE-T global de Aveiro e Setúbal, bem como ao porto da 

Figueira da Foz. O desenvolvimento e consolidação da ligação a Vigo deve, 

ainda, ajudar ao desenvolvimento do porto de Viana do Castelo. Para concluir 

todo este processo de mobilidade, tem de programar-se ainda o 

desenvolvimento de um eixo Interior (com possibilidade de ligação aos dois 

eixos internacionais), e a renovação e modernização do eixo do Algarve. 

• A eletrificação como aposta ambiental. Uma linha ferroviária que serve os 

interesses do país e que se destina ao transporte coletivo de pessoa, tem de 

ser eficiente e, acima de tudo, ambientalmente sustentável. Existem ainda 

várias linhas que não são eletrificadas. É necessário desenvolver um plano 

nacional de eletrificação da ferrovia nacional que contemple troços que ainda 

utilizam composições diesel e desde logo cumprir os planos de investimento 

existentes e há muito anunciados. 

• O aumento de rede e a necessidade de criar um plano de médio e longo 

prazo. O país tem de ter a capacidade de desenvolver um plano ferroviário 

capaz de dar resposta aos cidadãos e de combater as assimetrias regionais. 

Apostar na ferrovia tem de significar a existência de uma estação de 

comboios em pelo menos cada uma das capitais de distrito. Só desta forma 

poderemos dizer que qualquer cidadão está a escassas horas de ter uma 

ligação a toda a Europa. Para este efeito será absolutamente fundamental 
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que o transporte coletivo rodoviário tenha acessos garantidos a todas as 

sedes de concelho de Portugal. 

• A CP com material circulante para competir no mercado liberalizado. A 

capacidade de atrair pessoas para a mobilidade ferroviária, como solução 

ambientalmente sustentável e economicamente favorável aos passageiros, 

só acontecerá se existirem serviços de qualidade e em quantidade suficiente 

para servir os utentes. Para garantir que a CP, após a liberalização deste 

mercado, é competitiva e serve verdadeiramente os interesses do país é 

necessário que se faça uma aposta séria em duas vertentes fundamentais 

para o futuro: a) Perceber quais são percursos que não terão viabilidade 

financeira e de que forma se concretiza o serviço público nesses eixos. Esta 

informação é essencial e o Governo continua sem a partilhar. b) Após saber 

o serviço público que tem de prestar e, depois de conhecer as linhas que 

serão alvo de interesse de concorrentes em mercado livre, tem de traçar 

planos de investimento em material circulante; planos que para lá de 

avaliarem as necessidades de manutenção têm de garantir que a vida útil das 

composições não ultrapassa as garantias de segurança dos fornecedores 

  

3. Setor dos Transportes no PNI 2030 

Há ainda hoje uma série de populações, principalmente do interior, que 

continuam sem estradas condignas para circular e que, dado o estado de 

degradação das mesmas, enfrentam um risco acrescido quando nelas circulam. 

Ao abrigo do PNI 2030, recorrendo ao Programa “last miles”, deve promover-se 

um processo de candidatura a financiamento europeu destinado à concretização 

de Estradas Nacionais que continuam essenciais para o desenvolvimento 

económico e social de várias populações no interior do país. 

 


