
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. mo  Sr.º Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

1 – A Linha de Metro Sul do Tejo é utilizada por milhares de utentes por semana que se

deslocam diariamente em movimentos pendulares em direcção aos seus empregos, às escolas

/universidades como também para lazer.

2 – A Linha de Metro Sul do Tejo é parte integrante duma rede urbana de mobilidade e

acessibilidades sendo um meio de transporte de interface e complementar a outros meios de

transporte já existentes no concelho de Almada, Seixal e Lisboa.

3 – Sendo o Metro Sul do Tejo um meio de transporte rápido e seguro do ponto de vista de

locomoção e que cobre todo o seu percurso compreendido entre Cacilhas – Corroios, Cacilhas –

Monte de Caparica/Universidade e Corroios – Pragal num total de 13,5 km de linha

compreendidas em 19 paragens.

4 – Estando prevista desde o seu plano inicial a extensão e concretização da linha do Metro Sul

do Tejo em três fases abrangendo outros concelhos, e que em nenhuma das fases consta a sua

extensão à cidade da Costa da Caparica

5 – A Costa da Caparica é uma cidade do concelho de Almada que carece de uma consistente

rede de transportes que possa satisfazer na plenitude a procura e as necessidades dos

habitantes da freguesia e localidades envolventes.

6- A Costa da Caparica é uma das mais importantes e atractivas áreas balneares do país e da

zona da grande Lisboa, resultado das suas características ambientais, e que nomeadamente na

época estival recebe milhões de visitantes por ano.

7 – Poderá existir a possibilidade da extensão da linha do Metro Sul do tejo até ao concelho do

Montijo mais concretamente em resultado da construção do Novo Aeroporto do Montijo.



Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro

Planeamento e das Infraestruturas, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1 – Está ou não prevista, numa nova fase, a extensão da linha do Metro Sul do Tejo até à Costa

da Caparica, se sim, para quando?

2 – Entende ou não Vossa Excelência haver necessidade da extensão do Metro Sul do Tejo até

à Costa da Caparica?

3 – No caso de se concretizar a solução Montijo para o Novo Aeroporto, entende ou não vossa

excelência que a extensão do Metro Sul do Tejo à Costa da Caparica, integrando a mesma rede

de metropolitano seria benéfico para essa escolha?

Palácio de São Bento, terça-feira, 1 de Março de 2016

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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