Relatório de Atividades de 2018

A Associação Comboios do Século XXI, ao longo do ano de 2018, desenvolveu a
sua atividade regular, tal como nos anos anteriores, salientando-se os seguintes aspetos:

1. Boletins: Foram elaborados e distribuídos seis boletins informativos, com regularidade
de publicação bimestral, no ano de 2018.

2. Contacto com municípios: A Associação manteve e desenvolveu, no ano de 2018,
contacto com dezenas de municípios onde existe linha ferroviária, enviando, também, via
CTT os boletins editados. Estes contactos tiveram, principalmente, por finalidade,
contribuir, em colaboração com os municípios em causa, para a melhoria do transporte
ferroviário.

3. Acompanhamento da eletrificação das Linhas: A Associação acompanhou de perto
os trabalhos de eletrificação da ferrovia, nomeadamente, nas Linhas do Minho e Douro,
dando notícia do decurso das obras.
4. Sessão de 27 de julho “Linha do Minho: e depois da eletrificação?”: A Associação
Comboios do Século XXI realizou, em colaboração com a Câmara Municipal de
Barcelos, no dia 27 de julho de 2018, com início a partir das 17h30, no Auditório
Municipal de Barcelos, uma Sessão Informativa subordinada ao tema “Linha do Minho:
e depois da eletrificação?”. Além do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro
Marques, e do Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, a sessão contou com a
participação de representantes da Infraestruturas de Portugal, da empresa Mota-Engil e,
também, da intervenção do Presidente da Direção da Associação Comboios do Século
XXI, António Cândido de Oliveira.
O objetivo da sessão passou por abordar uma perspetiva em relação ao futuro, após a
eletrificação das linhas e com novos comboios, novos horários e alargamento da
eletrificação até à fronteira.
5. Participação na sessão de 10 de dezembro, sobre “A Mobilidade como Fator de
Coesão Social”: A ACSXII participou nesta sessão, realizada na cooperativa A Celer,

em Rebordosa, no município de Paredes, representada pelo membro da Direção, António
Alves, que apresentou um projeto para a Linha de Vale do Sousa, estando presente,
também, a colaboradora Inês Dias.

6. Contactos com CP e Infraestruturas de Portugal: Durante o ano de 2018, a
associação manteve constantes contactos com a CP – Comboios de Portugal e com a
Infraestruturas de Portugal – IP, pedindo informações, nomeadamente, sobre os trabalhos
de eletrificação e de melhoria da rede ferroviária à IP e informação sobre aquisição de
material circulante, horários, tarifários e outros assuntos conexos à CP. Importa salientar
as dificuldades encontradas nas duas instituições para obter informação detalhada e em
tempo.

7. Site: A Associação Comboios do Século XXI iniciou os trabalhos de criação de um
sitio oficial para dar mais destaque à atividade da associação.
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