
 
 

Moção 
Pela Reabertura do Terminal Rodoviário de Sines 

 
O Terminal Rodoviário de Sines é o único local em Sines onde se pode efectuar a 
compra de bilhetes da Rede Expresso, tal como o único local em Sines onde os utentes 
podem ser informados dos horários das carreiras locais, além de ser o local de abrigo 
de espera dos utentes. 
 
Recentemente o Terminal Rodoviário de Sines encontra-se encerrado porque o agente 
que garantia o funcionamento do Terminal deixou de exercer essa função. A 
Rodoviária do Alentejo, responsável por assegurar o funcionamento do Terminal, além 
de não ter conseguido um novo agente em tempo útil, provavelmente pelo vínculo 
precário a que estão sujeitos os agentes, não prestou quaisquer informações à 
população sobre o sucedido. 
 
A Rodoviária do Alentejo afirmou a vários órgãos de comunicação social a reabertura 
do Terminal Rodoviário de Sines para o passado dia 16 de Novembro, facto que não se 
veio a confirmar, continuando o Terminal encerrado sem que qualquer explicação seja 
dada.  
 
Os utentes e população de Sines vêem-se assim completamente ignorados por parte 
da administração da Rodoviária do Alentejo 
 
Considerando que o Terminal Rodoviário de Sines é o único local em Sines onde se 
podem comprar bilhetes da Rede Expresso. 
 
Considerando o dever de serviço público que a Rodoviária do Alentejo tem de prestar, 
não só pelo asseguramento dos transportes interurbanos públicos de Sines, mas 
também pelo funcionamento do Terminal Rodoviário de Sines para venda de bilhetes, 
prestação de informações aos utentes e pelo abrigo que o Terminal, ainda que 
degradado, oferecia aos seus utentes 
 
Considerando a falta grave da administração da Rodoviária do Alentejo, ignorando a 
população, não prestando quaisquer informações sobre a reabertura ou não do 
Terminal Rodoviário que já teve data marcada. 
 
Considerando o encerramento do Terminal como inaceitável e inadmissível. 
 
A bancada da CDU, na Assembleia Municipal de Sines, reunida a 21 de Novembro de 
2016 decide: 

1. Exigir à Rodoviária do Alentejo a reabertura imediata do Terminal Rodoviário 
de Sines; 

2. Solicitar à Câmara Municipal de Sines que pressione a administração da 
empresa para o cumprimento do teor desta moção 



 
 

3. Solicitar à Câmara Municipal de Sines que se solidarize à população e utentes 
de Sines pela reabertura do Terminal Rodoviário de Sines 

4. Que a Câmara Municipal de Sines envie esta moção: 
a. Ao Presidente da República 
b. Ao Presidente da Assembleia da República 
c. Ao Primeiro-ministro 
d. Ao Ministro do Ambiente 
e. Aos Grupos Parlamentares da Assembleia da República 
f. À Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Sines 
g. À comunicação social regional, nomeadamente a Rádio Sines 

 
 
A bancada de CDU, 21 de Novembro de 2016. 
 

 

 


