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    O presente documento pretende espelhar   
a atividade da CUT SAC/F, ilustrando o melhor 
possível o exercício que é desenvolvido       
pela Comissão de Utentes, com um resumo 
cronológico das nossas atividades.  
Este documento será  atualizado mensalmente 
com a descrição sumária de todo o trabalho 
desenvolvido pela CUT SAC/F.  
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 
 
Relatório Cronológico 
 

07 Dezembro 2013 
Plenário geral da população sobre os transportes na freguesia, na Associação de Moradores de Santo António 
dos Cavaleiros (AMSAC). Criação da Comissão de Utentes dos Transportes da União das Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas (CUT SAC/F). 

12 Dezembro 2013 
1ª Reunião da CUT SAC/F na AMSAC. Elaboradas cartas de pedidos de reunião com todas as entidades ligadas 
aos transportes. 

14 Dezembro 2013 
Criação do endereço eletrónico, e página no Facebook da CUT SAC/F. 

26 Dezembro 2013 
2ª Reunião da CUT SAC/F, na AMSAC. 

27 Dezembro 2013 
Criação de um site da CUT SAC/F. Com esta iniciativa, a população teve pela primeira vez, em mais de 40 
anos, acesso aos horários e tarifas da Barraqueiro Stº António, porque esta empresa (Joaquim Jerónimo Ld.ª) 
é a única na área metropolitana de Lisboa que não tem qualquer sítio na Internet. No mesmo site, foi 
disponibilizado informação relacionada com todos os operadores e organismos de transportes, que têm 
impacto na freguesia assim como legislação nacional e europeia sobre o tema. 

09 Janeiro 2014 
3ª Reunião da CUT SAC/F, na AMSAC. 

23 Janeiro 2014 
4ª Reunião da CUT SAC/F, na AMSAC. 

24 Janeiro 2014 
Reunião com a Câmara Municipal de Loures, com o vereador do Departamento de Obras Mobilidade e 
Energia, em Loures, onde demos conta das reivindicações da população e dos problemas dos transportes na 
freguesia. A Câmara Municipal demonstrou empenho para a resolução destes problemas. 

28 Janeiro 2014 
Participação na Apresentação pública do Plano Local de Promoção da Acessibilidade, no Palácio Marqueses 
da Praia e Monforte, Loures. 

30 Janeiro 2014 
Reunião com a Rodoviária de Lisboa, em Caneças. Esta empresa demonstrou a sua vontade de reforçar a 
circulação dentro do Hospital, mas só depois de ser concretizado um projeto de alteração e reforço das vias, 
que permitam a circulação de viaturas normais (52 lugares). Atualmente só é permitida a circulação de 
viaturas de pequeno porte (Minibus). Fomos informados que o referido projeto já foi discutido com todos 
parceiros do Hospital Beatriz Ângelo (Espírito Santo Saúde, MotaEngil e ARSLTV), Câmaras Municipais de 
Loures e Odivelas e operadores de transportes. Porque o espaço das paragens, não permite a montagem de 
abrigos, que protejam os passageiros de condições climatéricas adversas, que se registam no exterior do 
hospital, fomos informados, que será montado na sala da central de consultas, um monitor da Rodoviária de 
Lisboa, que indicará os tempos de espera das carreiras. Sobre a reposição do percurso com paragem no 
hospital, da carreira 204 (Patameiras-Loures), tivemos a promessa de uma resolução a curto prazo.  
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31 Janeiro 2014 
Distribuição do “Comunicado à População”, junto às paragens da Barraqueiro, no interface do Campo 
Grande.  

01 Fevereiro 2014 
Distribuição do “Comunicado à População”, junto ao ponto de venda de títulos da Barraqueiro, na Cidade 
Nova.  

04 Fevereiro 2014 
Criação do Memorando (Reivindicações dos Utentes de Transportes da Freguesia de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas). Neste documento estão identificados todos os problemas referentes aos transportes, na 
união das freguesias, assim como algumas propostas de soluções.  
Este documento está disponível no nosso site: www.cutsac.pt.am 

06 Fevereiro 2014 
5ª Reunião da CUT SAC/F, na AMSAC. 

20 Fevereiro 2014 
6ª Reunião da CUT SAC/F, na AMSAC. 

06 Março 2014 
7ª Reunião da CUT SAC/F, na AMSAC. Estiveram presentes representantes da Comissão de Utentes de 
Odivelas, onde foram identificados problemas comuns, nomeadamente o dos transportes para o Hospital 
Beatriz Ângelo. 

11 Março 2014 
Reunião com a administração do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, com a participação da HL - Sociedade 
Gestora do Edifício, S.A. (MotaEngil) e a SGHL – Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. (Espírito Santo 
Saúde). Nesta reunião fomos também informados do já referido projeto de alteração das vias. Da parte da 
“MotaEngil” foi argumentado que não é normal a circulação de autocarros dentro dos hospitais, o que 
refutámos com o facto da particularidade da localização deste hospital, «longe dos centros urbanos, 
acentuada orografia do terreno, grande distância da entrada até ao edifício (Central de consultas e Urgência) 
culminando com uma enorme rotunda em frente à portaria, obrigando ao afastamento das paragens dos 
autocarros».  
Na realidade o problema prende-se com um projeto que privilegiou unicamente o acesso para viaturas 
particulares (parqueamento pago). Mesmo o limitado número de lugares de parqueamento de táxis (4+4), 
não estava contemplado no projeto inicial. Constatámos portanto, que as vias dentro do hospital não foram 
projetadas para a circulação de viaturas de transportes coletivos, particularmente as de grande porte. Neste 
momento só é possível, e depois de muitas reclamações dos utentes, a circulação com minibus, daí ter 
surgido este projeto de recurso para reforço do pavimento e alteração da largura das faixas de rodagem.  
É pretensão desta parceria, que sejam as autarquias a custear esta obra. Este projeto aguarda luz verde da 
ARS (Ministério da Saúde).  

Como é evidente a CUT SAC/F apoia esta obra, necessária, mas não deixamos de criticar a solução de 
financiamento proposto, pois um erro de projeto de uma Parceria Público Privada, não deveria ser agora, 

subsidiada pelo Poder Local.  (Veja aqui o projeto). 

27 Março 2014 
8ª Reunião da CUT SAC/F, na AMSAC. 

03 Abril 2014 
Participação na Conferência “Transportes e Cidadania”, pelas 14h, na Iptrans (escola profissional de 
transportes) de Loures. 

09 Abril 2014 
Presença na inauguração do painel de informação da Rodoviária de Lisboa, na sala de espera do Hospital 
Beatriz Ângelo. Este painel, informa em tempo real, as esperas para as próximas carreiras (deste operador) 
que circulam dentro e fora do hospital. 

http://www.cutsac.pt.am/
http://loures.bloco.org/sites/default/files/projeto_autocarros_hospital.pdf
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10 Abril 2014 
9ª Reunião da CUT SAC/F, na AMSAC. Estiveram presentes representantes da Comissão de Utentes de 
Odivelas e da Comissão de Utentes do Hospital Beatriz Ângelo, onde foram abordadas ações comuns a 
desenvolver. 

16 Abril 2014 
Publicado o 1º “Relatório de Atividades da CUT SAC/F” 
Este documento está disponível no nosso site:  www.cutsac.pt.am 

22 Abril 2014 
Participação no debate “Transportes Públicos em Loures e Revisão do PDM”, promovido pela Câmara 
Municipal de Loures, auditório da Escola Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo em Loures. 

 29 Abril 2014  
Reunião com Autoridade Metropolitana de Transporte de Lisboa (AMTL), nas suas instalações em Lisboa. 

06 Maio 2014 
10ª Reunião da CUT SAC/F, na AMSAC 

27 Maio 2014 
Publicado o “Guia dos Direitos dos Passageiros”, que pretende dar a conhecer os direitos dos passageiros 
dos transportes rodoviários, compilando a legislação existente assim como dar informação dos meios de 
reclamação ao dispor dos passageiros. Por não existir nada do género em Portugal, a Comissão num ato de 
cidadania que nos caracteriza resolveu elaborar esta brochura no sentido de dar a conhecer os direitos de 
todos aqueles que viajam de autocarro. 

Este documento está disponível aqui: DIREITOS DOS PASSAGEIROS 

05 Junho 2014 
11ª Reunião da CUT SAC/F, na AMSAC 
Estiveram presentes representantes da Comissão de Utentes de Odivelas e da Comissão de Utentes do 
Hospital Beatriz Ângelo, onde ficou marcada uma conferência de imprensa comum junto à entrada do 
Hospital de Loures. 

06 Junho 2014 
Inicio da Campanha "Sabia Que?...", com a divulgação de 3 cartazes com o intuito de alertar para a 
discriminação de que são alvo os passageiros da Barraqueiro Stº António, particularmente nos preços dos 
títulos de transporte. 

07 Junho 2014 
Publicação no jornal “Noticia de Loures” do artigo “CUT SAC/F contra o preço dos transportes” 

19 Junho 2014 
12ª Reunião da CUT SAC/F, na AMSAC 
Estiveram presentes representantes da Comissão de Utentes de Odivelas 

07 Julho 2014 
13ª Reunião da CUT SAC/F, na AMSAC 
Reunião de preparação da Conferência de Imprensa a realizar a 9 de julho. Estiveram presentes 
representantes da Comissão de Utentes de Odivelas.  

 
 
 
 

http://www.cutsac.pt.am/
http://loures.bloco.org/sites/default/files/direitospassageiros.pdf


 

 
5 |  Relatório de Atividades da CUT SAC/F 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DE UTENTES DOS TRANSPORTES DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS 

 
Sede (Provisória)  Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros 
   Avenida António Galvão de Andrade – 2660-028 Santo António dos Cavaleiros 
                                        

Telefones  Henriqueta Sabino: 962 747 149 
   Manuel Silvestre: 960 083 143  

Fax:    219888226                 

E-mail:    cutsac2013@gmail.com 

 

Lamentavelmente, a Barraqueiro Stº António, a empresa que mais tem lucrado com o monopólio das 
carreiras na freguesia, sendo estes utentes quem lhes tem metido no bolso milhões, foi a única que não 
respondeu às várias solicitações, demonstrando desta forma, um total desprezo pelas populações. 

Continuaremos a lutar por justiça social, a discriminação de que têm sido alvo os utentes desta empresa 
fictícia (Barraqueiro Stº António) que na realidade, legalmente é a empresa Joaquim Jerónimo, Lda., tem 
que ter um fim. Não nos vencem pelo cansaço, e todas as formas de luta serão encetadas até que sejam 
cumpridos os nossos direitos de utentes dos transportes e enquanto cidadãos e cidadãs. 

O que Hoje e no Futuro está em causa, - como cidadãos - são as condições de Igualdade e de Direito do 
nosso acesso aos transportes públicos. Não podemos permitir que em termos de qualidade e de tarifas, 
sejamos os cidadãos mais discriminados em toda a área metropolitana de Lisboa. Sem luta e protesto da 
nossa parte esta injustiça perdurará no presente e no futuro. 

Partilharemos toda a informação com a população, continuando o nosso trabalho até conseguirmos o 
que todos os moradores desta Freguesia merecem. Tratamento justo. Sempre que obtivermos informações 
daremos conhecimento delas. 

APELAMOS AOS UTENTES E À POPULAÇÃO EM GERAL, PARA QUE SE MOBILIZE E PARTICIPE NAS AÇÕES 

QUE A  CUT SAC/F LEVARÁ A EFEITO, NA DEFESA DOS NOSSOS MAIS QUE LEGÍTIMOS DIREITOS! 

 

www.cutsac.pt.am                                              www.fabebook.com/comissaoutentes.transportes.com 
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