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EDITAL
007/2018
Vasco Raminhas da Silva
Presidente da Assembleia de Freguesia do Sado
Torna Público, nos termos do art. 56º do Anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro,
atualizado pela Lei n.º 42/2016 de 28 de dezembro, que alterou a Lei n.º 169/99 de 18 de
setembro, a Moção aprovada na 1ª Sessão Ordinária de Assembleia de Freguesia,
realizada no dia 20 de abril de 2018.

“Moção
Pela Requalificação da Estrada de Santas
A Estrada de Santas não é apenas mais uma das que fazem parte da rede viária do
concelho de Setúbal. Trata-se da estrada que serve de entrada a oeste na Freguesia do
Sado, e que serve ainda de ligação entre esta e a freguesia de São Sebastião. Mês após
mês, e ano após ano esta estrada tem vindo a ver deterioradas as suas condições de
circulação, encontrando-se atualmente num estado de degradação de tal modo
inadmissível que põe em causa os mais básicos serviços públicos e direitos das
populações.
A Estrada de Santas serve de acesso a oeste ao Instituto Politécnico de Setúbal, a maior
instituição de ensino do concelho e do distrito, bem como à Escola Secundária Dom
Manuel Martins pelo que a circulação de transportes públicos é uma constante de e para
estes estabelecimentos de ensino. Com o estado de degradação desta estrada é a
própria qualidade do serviço público de transportes para aquelas instituições de ensino,
frequentadas por centenas de estudantes, muitos deles residentes na freguesia do Sado,
que é diariamente posta em causa.
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A Estrada de Santas serve também como acesso direto ao Parque Empresarial Bluebiz,
localizado na fronteira com a freguesia do Sado pelo que o estado de degradação em que
se encontra constitui um grave condicionante em termos de acessibilidades para as
empresas que localizem naquele parque empresarial, bem como constituiu um fator muito
negativo que pode impedir que outras empresas ali queiram vir a instalar-se, criando
investimento e riqueza, fruto do estado indigno daquele troço.
É também pela Estrada de Santas que se garante o acesso mais rápido e direto das
populações do Faralhão, e das Praias do Sado ao Centro Hospitalar de Setúbal, pelo que
o elevado estado de degradação deste troço constitui um entrave à plena e rápida
circulação de veículos de emergência médica e de veículos de transporte de doentes,
pondo, assim, em causa o pronto-socorro das populações da freguesia do Sado.
Assim, a Assembleia de Freguesia do Sado reunida ordinariamente no dia 20 de abril de
2018 delibera exigir a rápida requalificação da Estrada de Santas na totalidade do seu
troço, garantindo, assim, uma acessibilidade digna a oeste à freguesia do Sado, e a plena
qualidade do serviço público de transportes das populações por ela servidas”.
Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados
nos lugares habituais estabelecidos na Lei, por cinco dias (úteis) dos dez dias
subsequentes à data do presente.
Sede da Freguesia do Sado, 23 de abril de 2018
O Presidente da Assembleia de Freguesia,

Vasco Raminhas da Silva
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