CDS-PARTIDO POPULAR

Exm.º Senhor Presidente
Assembleia Municipal de Almada
Almada, 28 de Fevereiro 2017

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: Aluimento de terras na Cova da Piedade

Considerando que:
1 - Na noite do 26º dia no mês de Fevereiro de 2017, ocorreu um aluimento de terras na
localidade da Cova da Piedade, mais concretamente na Rua Conceição Sameiro Antunes,
junto às paragens da Transportes Sul do Tejo – TST e da Rede Expresso, esta última que faz
transporte de passageiros de longo curso, e junto aos ecopontos da Amarsul, causando a
abertura no solo de uma cratera em largura, cumprimento e profundidade de dimensões
consideráveis e preocupantes no que respeita à segurança de bens e pessoas.
2 - Devido à hora tardia (noite) o movimento ali existente era residual, razão pela qual, não
se registaram acidentes com gravidade, bem ao contrário da parte de dia onde os danos
materiais e humanos poderiam ter sido imprevisíveis.
3 - A zona onde ocorreu o aluimento é uma zona de passagem e de paragem (subida e
descida de passageiros) de autocarros que prestam o serviço de transporte público,
incluindo o serviço de transporte de passageiros de longo curso.
4 - Ainda na zona da ocorrência, a mesma é frequentemente usada por municípes que
utilizam os ecopontos para o depósito de resíduos domésticos, tal como é exactamente o

local onde a viatura da Amarsul efectua a recolha desses mesmos resíduos, podendo-se
aferir de forma clara e evidente o risco elevado a que estavam expostas pessoas e bens.
5 - É urgente que se apurem as causas do aluimento de terras no acidente em apreço e se
apurem responsabilidades, tal como é do interesse dos cidadãos de Almada terem
informação de locais no concelho identificados e em risco de alumiento ou de acidente
análogo.

O CDS-PP, ao abrigo do Regimento da Assembleia Municipal de Almada questiona a Câmara
Municipal no seguinte:

1 – Quais as causas do aluimento de terras na Rua Conceição Sameiro Antunes, ocorrido
no dia 26 de Fevereiro?
2 – Confirma a Câmara Municipal de Almada que os danos causados por esse aluimento
foram apenas e só de índole material, ou seja, pedras que compunham a calçada
(paralelepípedos) e restante asfalto? O mesmo aluimento danificou algum sistema de
saneamento público?
3 – Neste caso em concreto, quem deve assumir as responsabilidades decorrentes não só
do aluimento como da reparação dos danos causados?
4 - Tem sido frequente iguais ou similares ocorrências no concelho de Almada, ou pelo
contrário, o caso em apreço consubstância apenas um acto ocasional e isolado?
5- Tem a Câmara Municipal de Almada identificação, sinalização e/ou conhecimento de
locais no concelho de Almada que estejam em risco iminente de aluimento ou colapso?
Em caso afirmativo, quais são esses locais, e em que medida pretende a Câmara Municipal
agir para resolver o problema?

António Pedro Maco
Deputado Municipal do CDS-PP

