
 
 
 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Contra o encerramento do Serviço de Comboios Regional da Linha do Sul 
 
Os utentes da Linha do Sul, ferrovia pertencente à CP – Comboios de Portugal, irão ser 

afectados por uma decisão da administração desta Empresa Pública, com o encerramento 

do serviço do Comboio Regional. 

 
Esta é uma decisão gravosa que vai eliminar serviços públicos de proximidade, essenciais 

para as populações, de forma muito especial para milhares de reformados e pensionistas, 

que tinham aí como oferta um serviço de transporte público e de qualidade. 

 
Por este injustificado encerramento, os utentes não tem alternativa que seja considerada 

viável para ter acesso a este, que é o único transporte público na maioria dos lugares, que 

dá acesso a Lisboa, Setúbal e Faro, localidades onde se encontram os serviços procurados 

pelos utentes do serviço deste meio de transporte. 

 
Esta medida promotora da assimetria cada vez maior entre o interior e o litoral, não se 

coaduna com o desenvolvimento pretendido pelos autarcas que defendem este serviço nas 

suas freguesias e municípios. 

 
É ainda de salientar que o serviço público de transportes ferroviários existe nestas estações 

desde a construção da linha, há quase 100 anos, e que constitui parte do património e 

história de vida destas populações. 

 
A Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, reunida a 16 de Dezembro de 2011, 

delibera: 

. Repudiar o encerramento do serviço de comboios regionais da Linha do Sul, por ser 
gravosa para as populações de vastas zonas do interior; 
. Solicitar à Administração da CP – Comboios de Portugal, e ao Governo Português a 
suspensão imediata desta medida; 
.  Solicitar ainda à Administração da CP – Comboios de Portugal e ao Governo a 
reavaliação dos itinerários e horários do serviço de comboios Intercidades, tendo em vista 
encontrar soluções que permitam servir em melhores condições a Cidade de Setúbal, o 
Concelho de Alcácer e o Concelho de Santiago do Cacém. 
 

Moção aprovada, por unanimidade. 


