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1- O presidente da Comissão recordou o convite da presidente da Câmara para a comissão estar presente na reunião
do próximo dia 6, sobre a Modernização da Linha do Oeste e pediu confirmações. De entre os presentes, todos
conformaram a sua presença.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Foi distribuída resposta do SMAS ao pedido de mapeamento de Pilões e Oleões no Concelho.-------------------------A deputada Ana Teresa fará uma análise ao documento e partilhará algumas considerações sobre o tema numa
próxima reunião da comissão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- O presidente da comissão referiu que o relatório comparativo entre as duas visitas está a ser redigido pelo
deputado municipal David Lopes e que importa concertar o texto, em sede de comissão, antes de o apresentar
na sessão ordinária da abril da Assembleia Municipal. Ficou acordado que a comissão reunirá no dia 21 de abril
para rever o documento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- A pedido do presidente da Comissão, o deputado Pedro Castelo fará uma breve nota sobre a visita da comissão
ao Centro Municipal Florestal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------5- Acusando a receção do ofício com pedido de esclarecimentos relativamente à possível aquisição intermunicipal
de uma empresa transportes públicos, os serviços da Assembleia Municipal receberam convite para uma reunião
entre a OesteCIM e a Comissão de sustentabilidade.-------------------------------------------------------------------------------Em resposta ao solicitado será proposta uma deslocação dos membros desta comissão à sede da OesteCIM, em
Caldas da Rainha, no dia 3 ou 6 de maio, numa hora a acordar.-----------------------------------------------------------------6- O deputado municipal Pedro Castelo propôs a organização de uma ação conjunta entre esta comissão e a
Promotorres, para incentivar o uso das Agostinhas como meio de transporte nas deslocações para as escolas.---Este tipo de iniciativas seria também útil para dar a conhecer o trabalho da comissão aos munícipes.---------------Os membros presentes gostaram da ideia e o assunto poderá vir a ser retomado no início do próximo ano letivo.
7- O deputado João Bastos alertou para a importância de perceber se o estudo prévio para a nova estrada está a ser
feito em função da linha de reserva do PDM, onde existem explorações agrícolas implantadas, ou se está a ser
avaliada a possibilidade de deslocar a rotunda mais para sul, em concreto para o local do atual entroncamento
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Conclusões: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

com a parte desclassificada da EN 8-2 e, deste modo, facilitar o acesso à rede Nacional de estradas ( EN8, EN 8-2
e A8) e simultaneamente evitar o atravessamento das várias estufas existentes naquela zona. Como membro
também da Comissão Eventual do PDM, ficou de abordar este assunto naquela comissão.------------------------------8- O presidente da Comissão foi contactado pelo presidente da Junta de Freguesia do Ramalhal e também pelo
presidente da Junta de Campelos e Outeiro da Cabeça para ir a cada uma daquelas localidades conhecer os
problemas localmente identificados no projeto de modernização. Tratando-se de visitas iniciais de
reconhecimento e sem prejuízo do trabalho posterior da comissão, o presidente irá sozinho a cada um dos locais.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Comissão de Sustentabilidade: Mobilidade, Território e Ambiente
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