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(Arco Ribeir inho Sul)

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  Setembro  de  2009 

da  Assemble ia  Munic ipal  de  Almada,  real izada  no  dia  17  de  Setembro  de  2009,  a  Assemble ia  

Munic ipal aprovou a seguinte Moção/Del iberação: 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO

Através da Resolução do Conselho de Min is t ros nº 137/2008, de 28 de Agosto, o Governo aprovou o  

in ício  do  processo  de  requal i f icação  das  ant igas  zonas  industr ia is  da  Lisnave,  em  Almada,  da 

Siderurg ia  Nacional ,  no  Seixal  e  da  Quimiparque,  no  Barre iro,  no  que  f icou  conhecido  como  o  

projecto  do  Arco  Ribei r inho  Sul ,  que  veio  a  ser  def in i t ivamente  consagrado  em  nova  Resolução  do 

Conselho de Min is t ros, aprovada em 23 de Julho de 2009.
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Trata-se  de  um  dos  maiores  e  mais  ambic iosos  pro jectos  de  requal i f icação  urbana  alguma  vez 

lançados  em  Por tugal ,  que  apenas  tem  para le lo  com  os  programas  POLIS  lançados  pelo  então 

Min is t ro do Ambiente José Sócrates.

O  Projecto  do  Arco  Ribei r inho  Sul  ganha  especial  re levância  se  v is to,  em  conjunto,  com  três  

projectos  estratégicos  previs tos  para  a  Península  de  Setúbal :  a  Tercei ra  Travessia  sobre  o  Tejo,  o  

Novo Aeropor to e a Plataforma Logíst ica do Pocei rão.

São invest imentos públ icos de maior re levância para a Península de Setúbal , que benef iciam todos os  

Concelhos  e,  natura lmente,  também Almada.  O Arco  Ribei r inho  Sul ,  a  Tercei ra  Travessia  do  Tejo,  o  

Novo  Aeropor to  de  Lisboa  e  a  Plataforma  Logíst ica  do  Pocei rão  cr iam  um  novo  patamar  de  

desenvolv imento, a l iando a promoção do emprego à melhor ia da qual idade de vida das populações da  

margem esquerda  do  Tejo.  São  pro jectos  in tegralmente  assumidos  pelo  XVII  Governo  Const i tuc ional ,  

e que não podem ser suspensos, rasgados ou adiados.

Assim, a Assemble ia Munic ipal de Almada, reunida em 17 de Setembro de 2009, del ibera:

Mani festar  o  seu  apoio  à  concret ização  do  Projecto  do  Arco  Ribei r inho  Sul ,  da  Terceira  Travessia 

sobre o Tejo, do Novo Aeropor to em Alcochete e da Plataforma Logíst ica do Pocei rão.
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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 18 de Setembro de 2009

                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA)
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