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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

De acordo com o Relatório Anual de Segurança Ferroviária, elaborado pelo Instituto da

Mobilidade e dos Transportes (IMT), no ano de 2019 os acidentes em Passagens de Nível (PN)

e os acidentes com pessoas causados por material circulante em movimento foram

responsáveis por 90,20% das fatalidades e feridos graves em Portugal. Durante esse ano, e de

acordo com a informação do Relatório, 12 pessoas perderam a vida em acidentes em PN.

Esta é uma realidade presente para os habitantes da União de Freguesias de Quintiães e Aguiar

e para a Freguesia de Carapeços, em Barcelos, que convivem diariamente com os perigos da

passagem de comboios a uma velocidade considerável, com a necessidade de proceder a

atravessamentos das PN nestas localidades.

A 19 de junho de 2019, um acidente junto da Passagem de Nível de Carapeços, no Concelho de

Barcelos, onde a Estrada Nacional 204 cruza a Linha do Minho, resultou na morte dos três

ocupantes da viatura envolvida na colisão, dois idosos e uma criança.

Aquando da investigação do acidente, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes

com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), explicou, através de uma nota

informativa, que “o sistema automático de proteção da Passagem de Nível para os utilizadores

rodoviários funcionou conforme projetado e de acordo com o previsto na legislação aplicável”.

A investigação também referiu que o comboio internacional de passageiros da CP, que tinha

saído de Vigo, com destino à estação de Campanhã, no Porto, circulava a 99 quilómetros por

hora, ou seja, “dentro do limite de velocidade permitido no local”, abaixo dos 100 quilómetros por

hora.

Na sequência deste acidente, foi noticiado que a Infraestruturas de Portugal (IP) teria um plano

de intervenção, que previa a supressão de todas as PN do Concelho de Barcelos e que estas

seriam substituídas por desnivelamentos.



A execução deste plano é especialmente relevante para a população, visto que as PN existentes

no perímetro urbano do Concelho de Barcelos constituem uma verdadeira barreira à mobilidade

dos habitantes da zona norte do Concelho e um obstáculo seríssimo ao desenvolvimento

económico da região.

Na freguesia da Silva, a inexistência de uma passagem pedonal, em segurança, numa zona de

grande movimentação de pessoas, levou a uma manifestação por parte dos habitantes da

freguesia, em 2019.

Após a supressão da PN nesta zona, em 2001, as pessoas continuam a utilizar o local de

atravessamento que sempre utilizaram, sobre a linha férrea, dado que o viaduto construído a 50

metros do local, pelo declive acentuado, é impraticável para pessoas idosas, pessoas com

dificuldades motoras, bem como para cadeiras de rodas.

Na União de Freguesias de Quintiães e Aguiar, por diversas ocasiões ao longo dos últimos

anos, os habitantes descreveram situações em que o comboio passou sem que as barreiras

descessem, bem como outras avarias que evidenciam a falta de segurança destas PN.

Em resposta às acusações, a IP tem vindo a referir não detetar quaisquer anomalias e chegou a

apresentar uma queixa na GNR, contra terceiros, face às “sistémicas acusações” e as

“constantes denúncias” que a empresa considerou “caluniosas”.

Segundo António Pereira, Presidente da Junta da União de Freguesias de Quintiães e Aguiar,

chegou a ocorrer uma situação em que uma carrinha de um espaço de atividades de tempos

livres, que transportava um grupo de crianças, atravessou uma Passagem de Nível nesta

localidade, tendo imediatamente a seguir ocorrido a passagem de um comboio.

As sucessivas falhas na sinalização destas PN, bem como a permanente sensação de

insegurança que isso causa a quem diariamente as atravessa, chegou a motivar uma

manifestação de protesto, em 2019, que contou com mais de uma centena de pessoas.

A IP instalou, como serviço complementar ao sistema técnico de monitorização das PN,

câmaras de vigilância nas três Passagens de Nível de Quintiães e Aguiar.

Simultaneamente, a IP desenvolveu dois projetos para a modernização da Linha do Minho,

dividida em duas empreitadas. Sobre este avultado investimento, comparticipado com fundos da

União Europeia, a empresa destacou, entre os benefícios da obra, o reforço da segurança e a

fiabilidade, em resultado de um novo sistema de sinalização e telecomunicações, bem como

pela supressão de PN neste troço. Contudo, as PN de Quintiães e Aguiar não sofreram

intervenções, persistindo a sensação de insegurança para as pessoas que diariamente as

atravessam.

É seguro afirmar que não se ter enfrentado este problema quando se procedeu à modernização

da Linha do Minho constitui uma grave oportunidade perdida.

Neste sentido, e nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados do PSD

abaixo assinados vêm, através de Vossa Excelência, solicitar a resposta ao Senhor Ministro das

Infraestruturas e da Habitação às seguintes perguntas:

1 –Que razões motivaram a exclusão das Passagens de Nível de Quintiães e Aguiar das que



foram alvo de intervenções aquando das obras de Modernização da Linha do Minho?

2 –Existe, para o Governo, o compromisso com um prazo para a supressão destas Passagens

de Nível, por forma a resolver o problema de insegurança dos habitantes destas freguesias em

relação às sucessivas avarias e acidentes que nelas se têm verificado?

3 –Irá o Governo assegurar, na freguesia da Silva, uma passagem pedonal que permita o

atravessamento, em segurança, dos habitantes desta freguesia e que tenha em consideração

pessoas com dificuldades motoras, idosos e acesso a pessoas de cadeira de rodas?

Palácio de São Bento, 28 de maio de 2021

Deputado(a)s

CARLOS EDUARDO REIS(PSD)

ANDRÉ COELHO LIMA(PSD)

FIRMINO MARQUES(PSD)

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)

EMÍDIO GUERREIRO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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