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Nº 61/IX-3º/2008  
 

(A Travessia do Tejo por Comboio da FERTAGUS) 
 
EU, JOSÉ 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 2008 

da Assembleia Municipal de Almada, realizada no dia 28 de Abril de 2008, a Assembleia 
Municipal aprovou a seguinte Moção/Deliberação:  
 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO 

 
Considerando que “o comboio da ponte — FERTAGUS” se assume, hoje, como fundamental 
para garantir a mobilidade e os movimentos pendulares de muitos milhares de utentes, dos 
quais, parte significativa, são residentes no município de Almada;  

Constatando-se que a oferta actual daquela transportadora não satisfaz as necessidades 
actuais dos almadenses que, desta forma, e “apenas” por se encontrarem na última estação 
da margem Sul do Tejo (Pragal), são obrigados a usufruírem de um serviço sem as devidas 
condições de segurança, qualidade e dignidade, pagando por isso, em certos casos, mais de 
10% do seu rendimento;  

Reiterando a importância da intermodalidade dos transportes públicos e sendo por isso 
expectável que o número de utentes do “comboio da ponte” venha, a curto e médio prazo, a 
aumentar ainda mais, fruto das inequívocas sinergias existentes entre o MST e a FERTAGUS;  

Tendo em consideração os impactos muito positivos do “comboio da ponte”, em termos de 
descongestionamento dos acessos rodoviários a Lisboa e restante área metropolitana que se 
encontra na margem norte do rio, contribuindo, por isso, para a diminuição de emissões de 
gases de efeito de estufa;  
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Por ser legítimo defender os interesses dos milhares de almadenses que, diariamente, se 
vêem obrigados a trabalhar na margem norte do Tejo, por não terem encontrado a sul 
alternativas condignas em termos laborais;  

A Assembleia Municipal de Almada, reunida em sessão ordinária de 28 de Abril de 2008 
delibera:  
1. Exigir da FERTAGUS o reforço imediato do número de comboios com passagem pelo 

Pragal (independentemente da sua proveniência ser Setúbal, ou Coina), especialmente nos 
períodos de hora de ponta e nocturno, bem como ao fim-de-semana;  

2. Recomendar à Câmara Municipal de Almada todo o empenho junto da FERTAGUS, para que 
esta reveja, de imediato, a circulação da “travessia da ponte”, no sentido do seu reforço;  

 
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 29 de Abril de 2008 
 
 

                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 

 2


	MOÇÃO/DELIBERAÇÃO
	Almada, em 29 de Abril de 2008

	                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

