
 
 
 
 
 
 

MOÇÃO  
 
A Assembleia Municipal de Santiago do Cacém reunida em Sessão ordinária no dia 30 de 
Abril de 2009, ao tomar conhecimento de que a empresa Estradas de Portugal, S.A., retirou 
abusivamente 22 sinais de trânsito, de um total de 33 colocados pela Câmara Municipal, 
relativos à proibição de circulação de viaturas de transporte de mercadorias perigosas nos 
perímetros urbanos do Município, delibera: 
 

1. Condenar a absoluta despreocupação e desprezo da Sociedade Anónima Estradas de 
Portugal, S.A. para com a segurança dos cidadãos do nosso Município em matéria 
de protecção civil ao pretender impor a circulação livre de viaturas pesadas de 
transporte de matérias perigosas de grande risco e perigosidade pelo interior dos 
perímetros urbanos do Município de Santiago do Cacém, colocando em risco a vida 
de muitas centenas de pessoas; 

 
2. Repudiar a acção da Sociedade Anónima Estradas de Portugal S.A. que, pela calada 

da noite de 3 para 4 de Abril, executou a destruição, arranque e apropriação de mais 
de duas dezenas de sinais que materializavam a entrada em vigor de uma Postura 
Municipal de Trânsito aprovada, por unanimidade, pela Assembleia Municipal em 
27702/2009 sob proposta da Câmara Municipal, após período de discussão pública, 
e que tinha merecido o acordo e compromisso escrito da Estradas de Portugal, em 
colaborar na concretização da medida; 

 
3. Apoiar todas as acções da Câmara Municipal, desde logo a queixa-crime 

apresentada, em nome do Município, em 17/04/2009, ao Ministério Público, bem 
como outros procedimentos junto de órgãos de soberania, instituições diversas e 
opinião pública com vista a obrigar a Sociedade Anónima Estradas de Portugal, 
S.A. a repor os bens públicos municipais furtados de forma a cumprir o principal 
objectivo da Postura Municipal de Trânsito: a segurança dos cidadãos e o desvio do 
transporte de mercadorias perigosas pelas diversas estradas alternativas. 

 
Desta deliberação deverá ser dado conhecimento a: 
- Presidência da República. 
- Governo: 
- Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações; 
- Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres; 
- GNR. 
- Conselho Municipal de Segurança. 
- Associações de Bombeiros. 
- Empresas que estiveram envolvidas no Processo – GALP, REPSOL, outras (incluindo 
A Estradas de Portugal). 
- Assembleia da República e Grupos Parlamentares. 
- Órgãos de Comunicação Social. 
 
Moção aprovada por maioria. 


