
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

1 – O transporte fluvial é um meio de transporte usado quotidianamente em movimentos

pendulares por milhares de utentes que fazem a travessia entre as duas margens do Rio Tejo,

Cacilhas – Cais do Sodré.

2 – A segurança dos utentes, até pelas características do meio de transporte, deverá ser uma

prioridade e estar plenamente salvaguardada dentro daquilo que são as normas estabelecidas

para a operacionalidade deste tipo de navios, nomeadamente, a manutenção das embarcações,

as normas de segurança e o certificado de navegabilidade.

3 - Metade das 30 embarcações da Transtejo encontram-se inoperacionais, sendo que apenas

15 estão de momento, em condições adequadas para efectuar essa travessia.

4 - Dessas quinze, sete estão em risco iminente de revelar problemas de navegação, o que a

confirmar-se, criará graves problemas ao normal funcionamento da navegabilidade entre as

duas margens

5 – As populações da Margem Sul, nomeadamente do concelho de Almada, têm vindo ao longo

dos tempos a manifestar uma profunda preocupação pela degradação das condições de

segurança das embarcações, pelas carreiras suprimidas e os horários em atraso e sem

coordenação com os restantes meios de transportes complementares.

6 - A nova administração da Transtejo, comprometeu-se a dar resolução a todos os problemas

que a empresa enfrenta e devolver o normal funcionamento das travessias sobre o Rio Tejo, tal

como garantir as condições de segurança dos seus utentes.

7 – Os utentes exigem da Transtejo a resolução urgente do problema, em concreto o

restabelecimento das carreiras suprimidas tal como as condições de segurança adequadas ao



tipo de transporte em questão

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro do

Ambiente, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1 – Tem o Ministério do Ambiente conhecimento do aumento da degradação das

condições de navegabilidade dos navios que efectuam a travessia entre as duas margens

do Rio Tejo, Cacilhas – Cais do Sodré?

2 – Confirma ou não, o Ministério do Ambiente, que existem, de momento, apenas quinze

navios a operar com as condições mínimas exigidas, de um total de trinta navios

destinados para o efeito?

3 - Existem navios a efectuar essa travessia sem certificado de navegabilidade? Em caso

afirmativo, como pretende o Ministério do Ambiente resolver o problema?

4 - Considera ou não, o Vossa Excelência, que a manter-se o actual problema, não só fica

em causa um adequado serviço público prestado pela Transtejo aos utentes, tal como

coloca-se em risco a sua segurança?

5 - Tem o Ministério do Ambiente conhecimento do desagrado e alertas manifestado

pelos trabalhadores da Transtejo relativamente ao problema supra mencionado?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 15 de Dezembro de 2016

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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