MOÇÃO
Reposição da NUTS3-Península de Setúbal
A Península de Setúbal tem características muito particulares, constituída por 9 concelhos;
Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete, Setúbal, Palmela e Sesimbra.
É um território com 1.625 Km2, constituído por diversos centros urbanos e por uma coroa
periurbana, que engloba extensas áreas habitacionais de baixa densidade, estando
enquadrada por diversas áreas naturais classificadas.
A Península de Setúbal é uma região com acentuadas assimetrias socioeconómicas.
Atualmente, no que respeita às unidades de delimitação territorial, a Península de Setúbal está
inserida na Área Metropolitana de Lisboa (AML), mas esta área metropolitana tem no seu
interior assimetrias que se afirmam há muito. São assimetrias que diferenciam
substancialmente a margem norte da margem sul do Tejo.
De facto, construir coesão é, para além da exigente atenção ao interior do país, regular,
também, disfuncionalidades em territórios massivamente habitados e diariamente
procurados, habitualmente situados no litoral.
Exatamente por isso os nove concelhos da Península de Setúbal, metade dos concelhos que
compõem a AML, necessitam de ver garantida uma diferenciação positiva.
Nos dois últimos quadros comunitários de apoio, a limitação de apoios decorrente da inserção
da nossa região na AML, sem acautelar as assimetrias intrarregionais, levou à perda de
oportunidades de financiamentos acrescidos na península de Setúbal.
Urge corrigir esta situação e, por isso, o próximo Quadro Comunitário de Apoio deve ser
construído como uma oportunidade de correção das desigualdades no território e da
sociedade, pela reposição da NUTS III-Península de Setúbal que foi extinta em 2013.
Afirmar esta região é fundamental, a península de Setúbal precisa de alavancas ao
investimento, privado e público, em condições idênticas ao das restantes regiões com
indicadores económicos e socias idênticos.
Face ao exposto, a Bancada do Partido Socialista com assento na Assembleia do CasteloSesimbra, vem deste modo afirmar a necessidade da criação da NUTS III -Península de Setúbal.

Dar conhecimento desta Moção
_ Senhor Presidente da República _ Exmo. Sr. Professor Doutor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa;
_ Senhor Presidente da Assembleia da República _ Exmo. Senhor Dr. Ferro Rodrigues;
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_ Senhor Primeiro Ministro_ Exmo. Senhor Dr. António Costa;
_ Senhora Ministra da Coesão Territorial _ Exma. Senhora Doutora Dr.ª Ana Abrunhosa;
_ Grupos Parlamentares da Assembleia da República;
_ Câmaras e Assembleias Municipais da península de Setúbal;
_ Juntas de Freguesia e Assembleias de Freguesia da Península de Setúbal;
_ Comunicação Social Local e Regional;
Solicita-se que a presente Moção seja divulgada nos suportes digitais e lugares de estilo
da Junta de Freguesia do Castelo.

Zambujal, 16 de dezembro de 2020.
Os Eleitos do Partido Socialista
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