
CONSTRUÇÃO DE NÓ DE ACESSO À A9/A10 
NA ZONA DO CABEÇO DA ROSA

Considerando: 
• O perfil da Estrada Nacional 116, especialmente entre Bucelas e Alverca do Ribatejo;
• A existência de várias zonas industriais, em especial nas Freguesias de Bucelas 

(Concelho de Loures), Arranhó e S. Tiago dos Velhos (Concelho de Arruda dos 
Vinhos), servidas quase exclusivamente por esta via;

• O fluxo de trânsito, especialmente pesado que ali circula diariamente;
• A maioria do referido trânsito ou destina-se ou provém de Alverca do Ribatejo, 

especialmente de e para a Auto-estrada 10, prejudicando gravemente o trânsito nas 
“chamadas rotundas de Alverca” e consequentemente na Estrada nacional 1;

• Os custos de contexto e competitividade adicionais para as empresas que se 
encontram instaladas nas zonas industriais atrás referidas, em virtude de acessos 
menos directos a boas vias de comunicação rodoviárias;

• Os problemas de ordem ambiental que o fluxo de trânsito na EN 116 provocam em 
especial no atravessamento da localidade de Bucelas;

• A existência da confluência da A9 com a A10 nesta mesma via (EN116), no chamado 
Cabeço da Rosa.

Os Presidentes das Juntas de Freguesias de Arranhó e S. Tiago dos Velhos (Concelho 
de Arruda dos Vinhos), de Bucelas (Concelho de Loures) e a União de Freguesias 
de Alverca do Ribatejo e Sobralinho (Concelho de Vila Franca de Xira), embora 
reconhecendo e regozijando-se pelo trabalho já realizado pelos seus Municípios, que 
inclusivamente culminou com a integração desta obra/aspiração no Programa Nacional 
de Investimentos 2030, no entanto decidiram enviar uma carta ao Ministério das 
Infraestruturas e Habitação, às Infra-Estruturas de Portugal e às respectivas Câmaras 
Municipais no sentido de exortar todas as entidades envolvidas para a necessidade de 
se encontrar um cronograma concreto de trabalhos que permita a curto prazo avançar 
com o projecto de execução de modo a que o lançamento do concurso tendo em vista a 
empreitada de construção da obra em apreço possa decorrer, o mais tardar, no período 
entre 2025 e 2029, enquadrando até eventualmente em termos de financiamento para 
esta obra no futuro quadro financeiro europeu plurianual (Portugal2030).
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