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(A lmada, o Metro e o Futuro)

EU,  JOSÉ  MANUEL  MAIA  NUNES  DE  ALMEIDA,  PRESIDENTE  DA  ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DO 

CONCELHO DE ALMADA

Faço  públ ico  que  na  Pr imei ra  Reunião  da  Sessão  Ordinár ia  referente  ao  mês  de  Dezembro  de  2008 

da  Assemble ia  Munic ipal  de  Almada,  real izada  no  dia  18  de  Dezembro  de  2008,  a  Assemble ia  

Munic ipal aprovou a seguinte Moção/Del iberação: 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO

No  passado  dia  26  de  Novembro  foi  inaugurada  a  l inha  Cova  da  Piedade/Caci lhas  do  Metro  Sul  do  

Tejo, conclu indo-se assim a pr imei ra fase de implementação do MST. 

Com  esta  obra  Almada  sofreu  uma  transformação  profunda  e  hoje  é  uma  cidade  onde,  em 

consequência  da  requal i f icação urbana  associada  ao  espaço  canal  do metro,  se v ive e  respi ra  o  que  

de  melhor  a  urbanidade  pode  oferecer  aos  c idadãos.  Os  almadenses  reapropiaram-se  de  espaço  

públ ico  da  sua  cidade,  uma  cidade  requal i f icada,  onde  a  rua  deixou  de  ser  apenas  um  local  de 
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passagem  e  passou  a  ser  também  um  lugar  para  estar.  Mas  fundamenta lmente,  com  a  entrada  em 

funcionamento  do  metro,  os  almadenses  passaram  a  dispor  de  um  meio  de  t ranspor te  rápido,  

confor tável , energet icamente ef ic iente e amigo do ambiente. 

Esta  real idade  que  os  almadenses  v ivem  actualmente,  e  que  a  mui tos  levantou  duvidas,  não  surg iu  

por  mero  acaso,  fo i  uma  luta  de  duas  décadas  e  a  concret ização  do  pro jecto  do  MST é  f ruto  de  um  

longo t rabalho de pers is tência do Poder Local Democrát ico. 

Após  a  real ização  do  1º  Protocolo  entre  o  Estado  e  os  Munic íp ios  de  Almada,  Seixal,  Barre i ro  e 

Moi ta,  há  13  anos,  no  âmbi to  do  desenvolv imento  do  pro jecto  do  MST,  v ir iam  ainda  a  ver i f icar-se 

mui tos contratempos. 

O  período  de  implementação  no  ter reno  fo i  d i f íc i l  e  compl icado  para  os  almadenses  e  hoje  

ver i f icando-se  ainda  algumas  si tuações  de  obra  para  resolver,  o  resul tado  f ina l  é  ni t idamente 

compensador face aos contratempos entretanto v iv idos. 

Neste  processo,  é  de  sal ientar  a inda  a  real ização  dos  fóruns  de  par t ic ipação,  num  tota l  de  23 

reuniões  públ icas,  onde  os  almadenses  puderam acompanhar  o  desenro lar  do  projecto  de  uma forma  

par t ic ipada,  colocando  as  suas  dúvidas  e  apreensões.  Foi  ainda  real izada  uma  campanha  de  
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in formação  à população em que,  e c i tando o Presidente  da MTS José Luís  Brandão “mui tas vezes,  a  

câmara quase se subst i tu iu ao papel da concessionár ia, com benef íc io para todos". 

O  t rabalho,  a  competência,  a  pers is tência  e  a  coerência  dos  Municíp ios  ao  longo  dos  vár ios  anos,  

não abandonando  este  e outros  projectos  do  Plano Estratégico  de Desenvolv imento  para a Península  

de  Setúbal ,  defendendo  o  amplo  potencia l  da  Região  de  Setúbal  permi t i ram  que  o  MST  se  tomasse 

hoje  uma  real idade.  E  tendo  o  Governo  decid ido  pela  local ização  do  Novo  Aeropor to  de  Lisboa  em 

Alcochete,  a  Terceira  Travessia  do Tejo  Barre i ro-Chelas,  a concret ização  da Plataforma Logíst ica  no  

Pocei rão  e  o  desenvolvimento  do  Projecto  do  Arco  Ribei r inho  Sul ,  pro jectos  há  mui to  considerados  

estruturantes  pelo  PEDEPES  e  potenciadores  do  desenvolv imento  in tegrado  e  sustentável  da 

Península de Setúbal,  é tempo de constru ir  o futuro,  tomando-se ainda mais premente a necessidade 

de  alargamento  da  rede  do  MST.  Os  invest imentos  anunciados  só  serão  factores  de  progresso  se 

forem  ar t icu lados  com  o  pro jecto  regional  de  desenvolvimento,  e  acompanhados  de  um  conjunto  de 

medidas  que  os  in tegrem  no  tecido  regional .  O  Munic ípio  de  Almada  esteve  sempre  presente  e 

cont inuará  disponíve l  para  esta  ar t icu lação.  Continuando  a  pugnar  pelo  progresso  do  ter r i tór io  da  

Margem Sul e pela qual idade de vida da sua População. 

Neste  sent ido,  a  Assemble ia  Munic ipal  de  Almada reunida  em Sessão  Públ ica,  a  18  de  Dezembro  de  

2008, na Freguesia da Trafar ia del ibera: 
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1 º Saudar a inauguração do úl t imo t roço da pr imei ra fase do MST e a sua entrada em funcionamento; 

2º  Apelar  ao  Governo  para  que  considere  a  inc lusão  da  rede  do  MST  na  estrutura  g lobal  dos  

t ranspor tes  públ icos  da  Área  Metropol i tana  de  Lisboa,  in tegrando  o  tar i fár io  do  MST  no  passe  socia l  

da AML, sem custos adic ionais para os utentes; 

3° Apelar ao Governo para que rapidamente di l igencie e concret ize da extensão do Metro Sul  do Tejo  

ao Foguete i ro, Seixa l e Barre i ro; 

4°  Apelar  ao  Governo para que  rapidamente  di l igencie  e concret ize  o pro longamento  da  l inha  o MST 

às  f reguesias  da  Costa  da  Capar ica  e  Trafar ia,  de  acordo  com o  já  previs to  no  âmbi to  do  Programa  

Pol is da Costa da Capar ica e dos Planos de Pormenor em desenvolv imento para a Trafar ia. 

5°  Apelar  ao  Governo  para  que  considere  o  pro longamento  da  l inha  do  MST  à  Zona  de  Almada  

Nascente, de acordo com o previs to neste pro jecto.

6º  Apelar ao Governo para que considere a elaboração de estudo tendo em vista a expansão da rede  

do MST às Freguesias da Charneca de Capar ica e da Sobreda.

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E IRÁ SER 

AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO.
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Almada, em 19 de Dezembro de 2008

                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA)
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