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

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

---------------------------------------------------------------REUNIÃO nº 6 Ano 2022--------------------------------------------------------- 

Data 02/05/2022-------------------------------------------------------------------------------------------- Hora de Início 18 /Fim 19H30 

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

Celso Carvalho------------------------- 
David Lopes----------------------------
António Bastos------------------------ 
Ana Teresa------------------------------ 
-------------------------------------------- 
 

Carlos Filipe---------------------------- 
Pedro Castelo -------------------------
Carlos Branco-------------------------- 
Ausências:------------------------------ 
Miguel Samarão-----------------------  
 

Convidado:---------------------------- 
Presidente Junta da União de 
Freguesias de Campelos e 
Outeiro da Cabeça--------------------
--------------------------------------------

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

1- Levantamento de questões sobre a Modernização da Linha do Oeste nas Freguesias:-------------------------------------- 

a) Campelos e Outeiro da Cabeça-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Santa Maria São Pedro e Matacães--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Pilões e Oleões---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Assuntos Pendentes--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1- O presidente da Comissão agradeceu a presença do presidente da Junta da União de Freguesias de Campelos e 

Outeiro da Cabeça, Damas Antunes e explicou que já tinham recebido o presidente da Junta do Ramalhal, António 

Espirito Santos e que pretendiam fazer um levantamento completo das dúvidas existentes quanto à 2ª fase do 

processo de modernização da Linha do Oeste. Mais recordou que o membro desta comissão, David Lopes é o 

presidente da Junta de Freguesia da Santa Maria São Pedro e Matacães e dará também o seu contributo nessa 

qualidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Relativamente à União de Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça, o presidente Dama Antunes disse ter 

dúvidas se a passagem inferior prevista para o Outeiro da Cabeça inclui ou não um a passagem para peões. 

Considera esta passagem inferior uma excelente solução para a circulação automóvel no local, mas gostaria 

de ter a certeza se inclui passagem também para peões.--------------------------------------------------------------------- 

b) Quanto à Freguesia de Santa Maria São Pedro e Matacães, as dúvidas do seu presidente residem, 

principalmente, na passagem de nível do Casal dos Ameais. No projeto da 2ª fase de modernização da Linha, 

esta passagem de nível será mantida mas são cada vez mais as pessoas que utilizam esta zona como 

alternativa à saída da cidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Importa compreender se há um projeto autónomo que permita suprimir esta passagem num futuro próximo 

e caso exista, onde será executada a nova passagem desnivelada?-------------------------------------------------------- 

Outra questão colocada foi saber se está prevista a colocação de vedação física nas zonas urbanas da linha.  

As questões identificadas serão, juntamente com as questões da Freguesia do Ramalhar remetidas à Câmara 

Municipal para obtenção de respostas junto da IP.----------------------------------------------------------------------------------- 

2- A deputada municipal Ana Teresa revisitou a questão dos Pilhões e Oleões e propôs uma ação de divulgação 

destes pontos de recolha, aproveitando as estruturas físicas locais para colocar cartazes e fazer um destaque no 

site do SMAS. Segundo pesquisa da própria, o site do SMAS tem informação mas é de difícil acesso.------------------ 

Já sobre as passadeiras do concelho a deputada propôs um reforço geral da iluminação.--------------------------------- 

3- O presidente da Comissão recordou que estão pendentes de tratamento pela comissão: a proposta de caminhada 

pela sustentabilidade e o programa de incentivo à utilização das Agostinhas.------------------------------------------------ 

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

Celso Carvalho 


