
 
 
 
 
Recomendação para a convocação de reunião pública extraordinária para 
apresentação e informação por parte da CML dos planos urbanísticos e de 
infraestruturas de mobilidade relativos à expansão da linha vermelha do 
metropolitano de Lisboa a Alcântara. 
 
 
Foram apresentados publicamente no passado dia 21 de Abril por parte da empresa 
Metropolitano de Lisboa E.P.E os planos e projetos de expansão da linha vermelha do 
metropolitano que visa fazer a ligação entre São Sebastião e Alcântara. 
 
A proposta apresentada pelo Metro E.P.E sustenta-se sobre várias premissas que não 
dependem diretamente da execução do projeto da linha de metropolitano. 
Assinalamos, entre outras: a construção de um acesso alternativo à ponte 25 de Abril; 
a conceção e construção de uma nova rotunda em Alcântara, planeamento e 
construção de novos parques de estacionamento; planeamento e construção de uma 
interface modal que integre este conjunto de transportes na ótica dos utilizadores e do 
sistema integrado de transportes na AML. 
 
O projeto de expansão da Linha vermelha do Metro está previsto dentro do quadro de 
financiamento do PRR com um valor global atribuído de € 304 milhões, no entanto, 
não se conhecem as formas de financiamento destes projetos complementares e 
essenciais à completa execução do plano agora apresentado. 
  
A proposta de traçado do Metropolitano de Lisboa E.P.E. levanta-nos as maiores 
reservas quanto à sua concretização no terreno e impacto na malha urbana da nossa 
freguesia, assim como na adulteração e dolo que se prevê esta obra venha a ter no 
edificado e espaço público e na integração territorial e social desta freguesia, não 
sendo do conhecimento público quais as alterações que esta proposta prevê no Plano 
de Urbanização de Alcântara ou no Corredor Verde do Vale de Alcântara 
 
Por outro lado, a concretização deste projeto terá igualmente um profundo impacto no 
quotidiano da vida dos alcantarenses durante o decorrer dos trabalhos, no que 
concerne aos acessos viários, estacionamento e segurança, problemas sobre os quais 
não conhecemos os planos de contenção previstos de forma a amenizar estes 
impactos. 
 
 
Neste sentido, o eleito pela Iniciativa Liberal na Assembleia de Freguesia de Alcântara, 
em sessão ordinária de 23 de Junho de 2022, propõe que a Assembleia delibere: 
 

 
 

1) Aprovar a proposta de convocação de reunião pública extraordinária por parte 
da Junta de Freguesia de Alcântara para apresentação e informação aos 
cidadãos dos planos urbanísticos e de infraestruturas de mobilidade relativos à 



expansão da linha vermelha do metropolitano até Alcântara com a presença 
dos Vereadores da Mobilidade e do Urbanismo da CML. 

 
2) Publicitar esta proposta da forma mais ampla possível nos locais de estilo da 

Freguesia de Alcântara por forma a ser disponibilizada informação e permitir a 
discussão sobre este assunto da maior relevância para a Freguesia. 
 

 
         
           Lisboa, 22 de Junho de 2022 
 
 
          O eleito pela Iniciativa Liberal 
  
            Pedro Bugarín Henriques 
 


