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Assunto: Incêndios em autocarros da TST

Destinatário: AMT - Autoridade da Mobilidade e dos Transportes

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
Nos últimos meses têm ocorrido vários acidentes com autocarros de passageiros da empresa
TST – Transportes Sul do Tejo, que operam na margem sul, nomeadamente no concelho de
Almada.
Nomeadamente, têm-se verificado incêndios nos veículos da TST, que consubstanciam um
problema de extrema gravidade e colocam em causa a segurança dos passageiros, cada vez
mais insatisfeitos com o serviço.
A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) tem como funções, entre outras, a
regulação e fiscalização do setor da mobilidade e dos transportes terrestres, bem como
assegurar que os direitos e interesses da população, em matéria de mobilidade, transportes
terrestres e infraestruturas rodoviárias, são cumpridos.
Neste âmbito, compete à AMT a supervisão dos contratos de concessão e subconcessão da
infraestrutura rodoviária e, nomeadamente, a fiscalização do cumprimento das obrigações legais
pelos operadores dos setores regulados de serviço público de transportes.

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 à Autoridade da
Mobilidade e dos Transportes, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos
que antecedem, as seguintes informações:
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1- Quantas ações de fiscalização à TST – Transportes Sul do Tejo foram efetuadas pela
Autoridade da Mobilidade e dos Transportes nos últimos dois anos? Que avaliação foi
feita acerca do respeito pelo contrato de concessão?
2- Tem a AMT conhecimento de que os autocarros da empresa TST se têm incendiado?
3- Que diligências vão ser tomadas por parte da AMT no sentido de ultrapassar esta
situação que coloca em causa a segurança dos passageiros?

Palácio de São Bento, 10 de novembro de 2017
Deputado(a)s
NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)
HELDER AMARAL(CDS-PP)
PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)
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