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Investimento de 1M€
Terminal Rodoviário de Lisboa vai fazer obras de
requalificação
Até dezembro, a Rede Nacional de Expressos vai investir um milhão de euros para melhorar
fazer «um rejuvenescimento» do Terminal Rodoviário de Lisboa, localizado em Sete Rios
de forma provisória desde 2004.
À Transportes em Revista, Martinho Santos Costa, gerente da Rede Nacional de Expressos,
explicou que «há 14 anos, quando mudámos para aqui, fizemos obras para a utilização
expectável do terminal. Agora constatámos que algumas coisas não estavam a correr
bem. Não sabendo concretamente o que vai acontecer no futuro, optámos por fazer
um rejuvenescimento do Terminal».
As obras, que devem decorrer nos meses de outubro e novembro, vão contemplar a zona de
receção dos passageiros, que será ampliada, climatizada, segregada na zona de partidas
dos veículos; também na receção serão colocados painéis de indicação sonoros e visuais; o
piso do terminal será renovado, bem como o sistema de exaustão e circulação de gases
para reduzir fumos e temperatura dentro do terminal. Por fim, está também previsto alargar a
área de estacionamento. «Sabemos que não se podem fazer coisas de grande monta
em termos de infraestruturas porque é sempre o aproveitamento de instalações que
não foram feitas para aquilo», pormenorizou Martinho Santos Costa.
Notícias recentes relatam a intenção do Metropolitano de Lisboa vender os terrenos de Sete
Rios onde está instalado o Terminal Rodoviário de Lisboa. Questionado sobre este tema, o
gerente da Rede Nacional de Expressos esclareceu que «o nosso relacionamento é com
a Câmara Municipal de Lisboa, não é com o Metro. O que sabemos são as notícias que
vão saindo, em que se lê que a Câmara diz que, independentemente da venda do
terreno e do que esteja previsto lá ser construído, estará previsto a construção de um
Terminal Rodoviário».
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