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---------------------------------ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS---------------------------- 

--------------------------------------------COMISSÃO PERMANENTE DE SUSTENTABILIDADE-------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------REUNIÃO nº 5 Ano 2022--------------------------------------------------------- 

Data 21/04/2022-------------------------------------------------------------------------------------------- Hora de Início 18 /Fim 19H30 

Presenças:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celso Carvalho------------------------- 
David Lopes----------------------------
António Bastos------------------------ 
Ana Teresa------------------------------ 
Carlos Filipe---------------------------- 
Pedro Castelo -------------------------
Carlos Branco-------------------------- 

Assistentes:---------------------------- 
Humberto Gomes--------------------- 
Ausências:------------------------------ 
Miguel Samarão-----------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------  

Convidados:---------------------------- 
Presidente Junta Ramalhal--------- 
Presidente da Assembleia de 
Freguesia do Ramalhal--------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

Assuntos tratados: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Relatório da visita ao Centro Florestal---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Relatório da Visitas ET OTA e Paúl---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Reunião com a Infraestruturas de Portugal (IP)----------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Reunião OesteCIM----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5- Atendimento ao Presidente da Junta e da Assembleia de Freguesia do Ramalhal 

Conclusões: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- O deputado municipal Pedro Castelo irá elaborar um pequeno relatório sobre a visita da comissão ao Centro 

Municipal Florestal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- O presidente da Comissão leu o relatório redigido pelo deputado David Lopes, sobre as visitas às Estações de 

Transferência da Ota e da Paúl.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pedro Castelo sugeriu uma recomendação à Câmara Municipal para que a questão das acessibilidades sejam 

resolvidas com a maior brevidade possível.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por acordo entre todos os presentes, no penúltimo paragrafo do texto passou a contar:--------------------------------- 

“Queremos destacar que após as visitas identificamos, como era inicialmente expectável, a eventual existência de 

três itens que carecem de acompanhamento: Mobilidade; Ruido e Odor.”----------------------------------------------------- 

3- Foi feito um resumo do conteúdo da reunião entre os membros desta comissão, o presidente da Assembleia 

Municipal, a Câmara Municipal, a junta e Assembleia de Freguesia de Runa, a plataforma Runa acontece e a 

Infraestruturas de Portugal, no passado dia 6 de abril. A comissão irá aguardar desenvolvimentos relativamente 

à nova localização proposta para a estação de Tração e sobre a qual a IP ficou de estudar a viabilidade técnica.--- 

4- A reunião com o secretário executivo da Oeste CIM, para esclarecimentos sobre a Mobilidade do Oeste, será no 

próximo dia 6 de maio, às 15h em Caldas da Rainha--------------------------------------------------------------------------------- 

5- Foi feita uma exposição pelo Sr. presidente da Junta do Ramalhal, António Espírito Santo, sobre as suas 

preocupações e da Assembleia de Freguesia, relativamente às passagens de nível naquela Freguesia, 

principalmente no que respeita à supressão da passagem de nível da Caseta do Feno que considera que deveria 

ser mantida e dotada de barreira elétricas porque caso contrário haverá grande transtorno para os proprietários 

dos terrenos envolventes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A comissão reunirá também com representantes da Freguesia de Campelo e Outeiro e da Freguesia da St. Maria 

são Pedro e Matacães para reunir outras dúvidas que possam existir e posteriormente tentará obter respostas 

junto da IP, através da Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O presidente da Comissão de Sustentabilidade: Mobilidade, Território e Ambiente 

Celso Carvalho 


