
                                                                        

 

 

                                                                                             Exm.º Senhor Presidente 

                                                                               Assembleia Municipal de Almada 

                                                                                       Almada, 24 de Maio de 2016 

 

Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta forma o 

Deputado Municipal do CDS-Partido Popular António Pedro Maco, apresentar 

Requerimento à Câmara Municipal de Almada 

 

Assunto: Falta de Iluminação no Terminal Rodoviário de Cacilhas e abrigos  

 

No seguimento de uma acção promovida pelo CDS-PP no concelho de Almada 

junto das populações utentes do serviço público prestado pela empresa TST 

(Transportes Sul do Tejo, SA), no que diz respeito à satisfação e qualidade do 

serviço prestado pela respectiva empresa em Almada, o mesmo partido com 

representação na Assembleia Municipal de Almada, efectuou um conjunto de 

questões à TST  (Transportes Sul do Tejo, SA) em consequência dessa 

auscultação. 

Entre as demais respostas pela TST (Transportes Sul do Tejo, SA) endereçadas, a 

mesma informa que a responsabilidade relativamente a questões de iluminação, 

onde se incluem postes de iluminação e a iluminação nos abrigos do terminal 

rodoviário de Cacilhas, é da Câmara Municipal de Almada e da respectiva Junta, 

neste caso, da União de Freguesias de Almada, Cacilhas, Cova da Piedade e 

Pragal. 



Mais acrescenta a TST (Transportes Sul do Tejo, SA),  que a responsabilidade da 

colocação e/ou recolocação, e as condições dos abrigos de paragens pertence à 

autarquia e/ou às respectivas juntas de freguesia. 

Posto isto, considerando que a iluminação no terminal rodoviário de Cacilhas é 

fundamental estar adequada aos munícipes e utentes que usam o mesmo terminal 

tal como em condições que possa não só zelar pela sua segurança, como também 

permitir aos mesmos o usufruto em comodidade e satisfação, e considerando ainda 

que são inúmeros os abrigos pelo concelho de Almada que carecem de iluminação 

adequada ou encontrando-se mesmo deteriorada, o Deputado Municipal do CDS-

PP, vem por este meio questionar a câmara de Almada no seguinte:  

 

1 – Considera ou não a Câmara Municipal de Almada que existe um deficit de 

iluminação no Terminal Rodoviário de Cacilhas, mais concretamente, nos 

postes  de iluminação, tal como a falta de iluminação nos abrigos do mesmo 

terminal? 

2 – Confirma a Câmara Municipal de Almada, como considera a TST 

(Transportes Sul do Tejo, SA), que a responsabilidade da iluminação no 

mesmo terminal tal como a responsabilidade da iluminação dos abrigos, é da 

Câmara Municipal de Almada e, neste caso concreto, da União de Freguesias 

de Almada, Cacilhas, Cova da Piedade e Pragal?  

3 – Concordando com os pontos 1 e 2, e tendo em conta os mesmos 

pressupostos, considera ou não a Câmara Municipal de Almada, que a falta 

de iluminação no respectivo terminal em Cacilhas, coloca em causa a 

segurança dos seus utentes e mesmo dos profissionais da empresa TST 

(Transportes Sul do Tejo, SA) que prestam o serviço público, tal como põe em 

causa a comodidade e satisfação dos seus utentes? 

4 – Concordando a Câmara Municipal de Almada com as questões em cima 

colocadas, que medidas e quando, a câmara irá providenciar para a resolução 

do problema da falta de iluminação quer no terminal rodoviário de Cacilhas 

(postes e respectivos abrigos) quer nos restantes abrigos pelo concelho em que 

a iluminação esteja também em falta? 

 

O Deputado Municipal do CDS-PP  

António Pedro Maco 


