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ACTIVIDADE EM PLENÁRIO  
 

Informação Nº 03 / IX–2º (2006 / 2007) 
 

 

Torno público para conhecimento e consideração dos Cidadãos, Entidades, 

Organizações e Agentes Económicos, Sociais, Culturais e Desportivos de que a 

Assembleia Municipal de Almada realizou no passado dia 2 de Fevereiro uma 

Sessão Plenária Extraordinária em que aprovou as seguintes deliberações: 

DELIBERAÇÕES 

 

 1  - De criação de Comissão de Acompanhamento da Frente de Praias da Costa 

de Caparica 

� A Assembleia Municipal considerou como positiva a constituição de uma 

Comissão de Acompanhamento e Informação da evolução da Frente de Praias da 

Costa de Caparica, com o objectivo designadamente de acompanhamento e 

informação do processo de monitorização e das acções e estudos de prevenção, 

consolidação e conservação das praias e dunas. 

� A Comissão deverá ser constituída por representantes das Autarquias Locais 

(Câmara Municipal, Grupos Municipais da Assembleia Municipal, Juntas de 

Freguesia da Costa de Caparica e da Trafaria), o INAG e outros departamentos 

e/ou serviços da Administração Central, com responsabilidades na área. 

� Sugerir a consideração do alargamento da composição da Comissão a 

representantes de interesses específicos, designadamente a Pescadores e Apoios 

de Praia. 
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� Mandatar a Mesa da Assembleia para encetar os procedimentos para a 

constituição da Comissão de Acompanhamento e Informação. 

2  - Sobre a Situação do Arsenal do Alfeite 

� Em reforço da deliberação da Assembleia Municipal de 24 de Fevereiro de 2006 

em que se solicitava ao Governo informação sobre a sua estratégia para o Arsenal 

do Alfeite e das medidas de curto e médio prazo para a modernização do estaleiro, 

de forma a assegurar a continuidade do seu funcionamento em plena laboração, 

no plano da construção, manutenção e reparação dos navios da Marinha de 

Guerra Portuguesa. 

� Tendo em consideração o recente Despacho (nº 299/2007 de 8 de Janeiro) dos 

Ministérios das Finanças, da Administração Pública e da Defesa Nacional, em que 

é constituído um grupo de trabalho para a empresarialização do Arsenal do 

Alfeite. 

� Considerando também que os trabalhadores Arsenalistas continuam a viver um 

longo período de ansiedade e preocupação em relação ao que o Governo 

perspectiva para o futuro do Estaleiro e por consequência para o futuro dos 

trabalhadores. 

Pelo que a Assembleia Municipal decidiu: 

� Manifestar o apoio a soluções que coloquem o Arsenal, na cena nacional como 

o Arsenal da Marinha Portuguesa; 

� Manifestar o apoio a dinâmicas de modernização que aumentem a capacidade 

produtiva e assegurem aos trabalhadores o respeito pelos seus direitos 

inalienáveis; 



 

  

 

MUNICIPIO DE ALMADA 
 

Assembleia Municipal 

 

 

3

� Manifestar o apoio a medidas que contribuam para o desenvolvimento da 

Indústria Naval em Portugal, contribuindo para melhor servir a Marinha e o 

País. 

3  - Sobre o Ordenamento do Estacionamento das Zonas de Obra do Metro Sul 

do Tejo em Cacilhas e Almada Centro 

� Considerando o início das obras do Metro Sul do Tejo no sub-troço A do troço 

1 – Cacilhas / Praça de São João Baptista; 

� Considerando que as obras vão ter reflexos no dia-a-dia dos cidadãos, pelo 

que importa intervir, sendo contratualmente e legalmente da responsabilidade 

da concessionária as acções no espaço canal em que se desenvolve a obra, 

assumindo o Município intervir na área envolvente a esse espaço canal no 

ordenamento do estacionamento e da circulação para minimizar impactos da 

obra, em especial nos residentes e no comércio local; 

Pelo que a Assembleia Municipal aprovou: 

� Os Regulamentos Específicos de Estacionamento e Circulação das Unidades 

Operativas do Estacionamento e Circulação (UOGEC) das Zonas de Obras do 

Metro Sul do Tejo de Cacilhas e Almada Centro. 

 
 
Almada, em 05 de Fevereiro de 2007 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

       (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


