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                                                                                                                       Exm.º Senhor Presidente  

                                                                                                     Assembleia Municipal de Almada  

                                                                                                                  Almada, 14 de Março 2019 

 

REQUERIMENTO: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta 
forma o Deputado Municipal do CDS-Partido Popular António Pedro Maco, 
apresentar Requerimento à Câmara Municipal de Almada  

 

ASSUNTO: Infraestrutura Rodoviária na cidade da Costa da Caparica  

 

Tendo em consideração que:  

1 -  As Terras da Costa na Costa da Caparica, têm uma considerável área que comporta 
vários campos agrícolas e que em consequência da sua fertilidade e das características 
especificas do seu solo e clima único, têm um alto rendimento de produtividade agrícola 

2 – Do resultado da exploração do seu solo e da sua actividade agrícola, centenas de 
pessoas e famílias directa e indirectamente, têm ali o seu sustento, resultado da 
preservação e trabalho nesses campos agrícolas 

3 - Os campos agrícolas se encontram dentro de Área de Reserva Agrícola e de Paisagem 
Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica 

4 - É notória a oposição por parte dos agricultores/rendeiros dos terrenos e campos 
agrícolas das Terras da Costa a qualquer alteração que (directa ou indirectamente) possa 
causar destruição parcial ou total, e que possa resultar dai constrangimentos ao normal 
funcionamento da actividade agrícola praticada pelos agricultores nas Terras da Costa  

5 –  Que é público que executivos anteriores em Almada, tentaram a destruição parcial ou 
na integra dos terrenos agrícolas das Terras da Costa 



6 -    As Terras da Costa fazem parte dum riquíssimo património histórico, cultural, natural e 
paisagístico da Costa da Caparica e do concelho de Almada  

7 -  Que as várias entidades como por exemplo, a QUERCUS, se opõem a qualquer 
destruição ou alteração que prejudique o normal funcionamento da actividade agrícola nas 
Terras da Costa para a construção de infraestruturas rodoviárias   

8 –   A melhoria das acessibilidades e da redistribuição do tráfego de acesso às praias da 
Costa da Caparica devem ser alcançadas em condições ambientais sustentáveis e 
potenciadoras da utilização dos solos férteis, com preservação das áreas agrícola 
significativas e do sistema dunar salvaguardando a reserva Botânica da Mata Nacional dos 
Medos e da Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica 

Posto isto, o Deputado Municipal do CDS-PP, vem desta forma, questionar a Câmara de 
Almada sobre o seguinte: 

Uma vez prevista a requalificação da entrada viária da Costa da Caparica, depois de 
aprovada pelos órgãos municipais competentes na matéria, através da entrega por parte 
da IP à Câmara Municipal de Almada do IC20 em concreto entre o términus da 
subconcessão da Baixo-Tejo e o cruzamento com a Avenida 1º de Maio (rede viária 
municipal), e que permitirá uma redefinição das condições de circulação no sentido 
nascente e poente da cidade, nomeadamente melhorar as condições de fluência do 
trânsito e o descongestionamento do centro da Costa da Caparica, pretende-se saber por 
parte da câmara municipal, se na respectiva intervenção os campos agrícolas das Terras 
Costa estão total e/ou parcialmente salvaguardados de qualquer destruição ou 
constrangimento que impeça o normal funcionamento da sua actividade agrícola? 

 

O Deputado Municipal do CDS-PP 

António Pedro Maco 

 

 


