
    

Gabinete do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas 

Av. Barbosa du Bocage, nº 5 1049-039 Lisboa, PORTUGAL 

TEL + 351 210 426 200 EMAIL gabinete.ministro@mpi.gov.pt www.portugal.gov.pt 
 

1 

 

             
              

 
Exmo. Senhor 
Chefe do Gabinete de S. E. o 
Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares 
Eng. Nuno Araújo 
 
 
 

 
 
 

SUA REFERÊNCIA 
3910 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 
24-11-2016 

 NOSSA REFERÊNCIA 
Nº: 289/2017 
ENT.: 6787/2016 
PROC. Nº: 137/2016 

 DATA 
13-02-2017 

 
ASSUNTO: 

 

Resposta a pergunta n.º 1476/XIII (2.ª) – Iluminação da ponte do Rossio em Abrantes 

 
 
 

Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 1476/XIII (2.ª) formulada pelos 

Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, encarrega-me Sua Excelência o Ministro do 

Planeamento e das Infraestruturas de, relativamente às questões colocadas, enviar a seguinte 

informação: 

 

O processo para colocar em funcionamento a iluminação da Ponte do Rossio incluiu os seguintes trâmites 

legais:  

 

 Solicitação à EDP para criação de um local de ligação de energia à rede pública; 

 Contratação de serviços para realização do ramal de ligação desde o ponto de entrega na rede 

pública até aos contadores da instalação de iluminação da ponte;  

 Solicitação de vistoria à Associação Certificadora de Instalações Elétricas (CERTIEL). 

 

A vistoria da CERTIEL às instalações e à conclusão do ramal de ligação da energia elétrica realizou-se no 

passado mês de dezembro, tendo a infraestrutura obtido parecer positivo.   

 

O processo de transferência da titularidade e a ligação do ramal de energia elétrica foi concluído em 

janeiro passado.  
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A iluminação da ponte, nas suas valências rodoviária e decorativa, foi ligada aquando a sua inauguração, 

para testes e verificação do funcionamento da infraestrutura elétrica, tendo sido utilizada nesta fase a 

energia proveniente do ramal provisório do estaleiro da obra, posteriormente desativado quando da 

desmontagem do mesmo. 

 

Mediante um acordo de gestão em avaliação com a autarquia, os encargos decorrentes dos consumos de 

energia elétrica, assim como a sua manutenção e exploração, preventiva e curativa, serão assegurados a 

nível municipal, mantendo-se a jurisdição da ponte na Infraestruturas de Portugal; S.A.. 

 

Concluídas todas as etapas, ficaram reunidas as condições para o funcionamento da iluminação da 

ponte, que se encontra iluminada desde o início do mês corrente. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 
 
 
A Chefe do Gabinete 
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