
 

  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 25/VIII/2005 
 

 (Moção/Deliberação sobre Acidentes na estrada EN 377/1 na Trafaria) 

 

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Abril de 

2005, realizada no dia 27 de Abril de 2005, a Assembleia Municipal de Almada aprovou a 

seguinte Moção/Deliberação:  

 

MOÇÃO / DELIBERAÇÃO  

 
I. Considerando que a EN 377/1 é a única via que permite o acesso de veículos pesados 

às instalações da Silopor, situação que origina um intenso tráfego de veículos pesados 

numa estrada que não está dimensionada para este tipo de veículos;  

II. Considerando que se têm verificado nesta estrada vários acidentes, os mais graves 

envolvendo os veículos pesados de mercadoria que se deslocam para os silos;  

III. Considerando que, no passado dia 18 de Abril, ocorreu nesta estrada mais outro 

acidente de que resultaram onze feridos, dos quais dois foram considerados graves;  

IV. Considerando que a via de ligação do IC20 à Trafaria foi pensada e iniciada a sua 

construção com a perspectiva de desviar o trânsito de pesados da EN 377/1 e que as obras 

foram interrompidas inexplicavelmente em 1995;  

V. Considerando que a população da Trafaria aguarda desde 1995 a conclusão da ligação 

do nó de Pêra à Trafaria, obra considerada indispensável nas acessibilidades não só à 

freguesia, como ao Concelho e Região por integrar a Circular Regional Interna da Península 

de Setúbal;  
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VII. Considerando que a conclusão desta via tem sido uma reivindicação do Poder Local, 

tendo a Câmara Municipal de Almada, a Junta e a Assembleia de Freguesia da Trafaria 

destacado por diversas formas a sua necessidade e a Assembleia Municipal aprovado 

várias deliberações (26/09,12/11 de 2002; 22/09 de 2003; 24/09 de 2004) solicitando ao 

Governo Central a sua inclusão em OE/PIDDAC, o que tem acontecido de forma irregular;  

A Assembleia Municipal de Almada, reunida em Reunião Plenária na Trafaria a 27 de Abril 

de 2005: 

>>  Reconhecendo embora as preocupações com questões ambientais, considera 

determinante o respeito pela vida humana e o bem-estar das populações;  

>>  Solicita ao Governo que seja analisada a situação com carácter de urgência por forma 

a encontrar e implementar , no mais curto prazo, uma solução que viabilize a ligação 

segura entre o nó de Pêra e a Trafaria;  

>>  Considera ainda que o arrastar da situação pelas Autoridades Centrais acarreta 

responsabilidades das mesmas nos danos sofridos pelos cidadãos acidentados.  

 

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

IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO. 

 

Almada, em 28 de Abril de 2005 

 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

   (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 

 


