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ACTIVIDADE EM PLENÁRIO  
 

Informação Nº 05/X-2º (2010/2011) 
 
Para conhecimento, acompanhamento e apreciação da Actividade em Plenário 

da Assembleia Municipal de Almada, informo os Cidadãos, Instituições, 

Entidades e Organizações de que a Assembleia Municipal reuniu nos dias 16 e 

17 de Junho, em Sessão Plenária, e que por iniciativa própria ou por proposta 

da Câmara Municipal, aprovou as seguintes deliberações: 

DELIBERAÇÕES 

 

01 – Sobre a erosão das praias da Costa da Caparica - Por uma verdadeira 

Defesa Costeira 

É por todos conhecida as consequências do acentuado processo de erosão da nossa 

Costa Atlântica e da necessidade imperiosa de um investimento estruturado e 

contínuo que permita uma intervenção consequente e eficaz de defesa costeira.  

A Costa da Caparica sofreu, ao longo dos temos, com essa ausência de política nesta 

matéria, que apenas começou a ser colmatada aquando da planeada intervenção de 

enchimento artificial de areia a cargo do INAG.  

Esta intervenção é fundamental. No entanto, a intervenção que foi projectada para ter 

3 fases, ficou apenas pela conclusão da sua segunda, não tendo por isso sido 

possível monitorizar sobre os efeitos totais do que estava planeado, bem como o 

comportamento ao nível da reposição ou erosão dessas mesmas defesas costeiras.  

Considerando que, nos termos do Despacho nº 11.191/2007, do Sr. Secretário de 

Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, de 15 de Maio de 2007 foi 

constituída uma Comissão de Acompanhamento das intervenções na Costa da 

Caparica, à qual compete acompanhar o conjunto de intervenções de defesa costeira 

programadas e em curso na Costa da Caparica, prestando todo o apoio que se revelar 

necessário para a sua implementação, manter informados os agentes económicos, os 

utilizadores a população em geral sobre o desenrolar das intervenções, podendo para 

isso promover reuniões sectoriais ou sessões públicas de esclarecimento, e 

acompanhar a evolução da situação na área das intervenções e o impacte resultante 

das mesmas.  
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Assim, a Assembleia Municipal, deliberou:  

1- Recomendar aos representantes municipais (representante da Assembleia 

Municipal e Presidentes das Juntas de Freguesia da Costa da Caparica e Trafaria) 

que solicitem ao Sr. Governador Civil do Distrito de Setúbal a convocação urgente 

de uma reunião da comissão de acompanhamento das intervenções na Costa da 

Caparica, nos termos do Despacho, do Sr. Secretário de Estado.  

2- Solicitar à Mesa da Assembleia Municipal que obtenha informações junto do 

Instituto Nacional da Agua (INAG) relativa à intervenção planeada de defesa 

costeira da Costa da Caparica através da realização da 3a fase planeada e não 

executada, designadamente o calendário de concretização desta obra ou 

eventuais razões para a sua não realização. (Edital Nº 88/X-2º) 

 

02 – Por uma Costa da Caparica mais limpa  

A Costa da Caparica é um dos cartões de visita mais belos que Almada tem para 

oferecer.  

Durante o ano, mas sobretudo nos meses de Verão, temos na nesta cidade, um 

conjunto muito significativo de pessoas que ali acorrem para usufruir de condições 

naturais únicas e que podem, e devem, ser potenciadas por forma a assegurar mais 

riqueza, mais emprego, e logo mais desenvolvimento para todos os Almadenses. 

No entanto, seja durante a época balnear, seja mesmo fora desta, encontra-se 

demasiadas vezes com sérios problemas de limpeza, sendo que importa que se 

encontre uma solução estruturada e que permita uma actuação constante ao longo de 

todo o ano e incrementada durante os meses da chamada época alta. 

A Assembleia Municipal deliberou: 

Recomendar que a Câmara Municipal de Almada, Junta de Freguesia da Costa da 

Caparica e Amarsul considerem o reforço dos meios de limpeza disponíveis para a 

Costa da Caparica. (Edital Nº 89/X-2º) 

 

03 – Em Defesa da Toponímia  

A Toponímia para além do seu significado e importância como elemento de 

identificação, orientação, comunicação e localização, contém também componentes 

da nossa memória colectiva; perpetuando nomes de pessoas que marcaram uma 

época e mereceram o reconhecimento da Sociedade. 
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Verifica-se que várias destas placas Toponímicas, estão muito danificadas e assim 

permanecem há já algum tempo, sem se vislumbrar que algo esteja a fazer-se, para 

corrigir o que é feito de forma absolutamente abusiva e provavelmente pela calada da 

noite. 

Pelo que a Assembleia Municipal deliberou: 

 Recomendar à CMA e às Juntas de Freguesia que tenham em consideração os 

procedimentos para a identificação e reparação de todas as placas Toponímicas 

danificadas. (Edital Nº 90/X-2º) 

 

04 – Eleição do Secretário da Mesa da Assembleia Municipal  

Ocorrendo vacatura do cargo de 1º Secretário da Mesa por renúncia, a Assembleia 

Municipal elegeu por escrutínio secreto para o cargo de 1º Secretário da Mesa da 

Assembleia Municipal a Sr.ª Deputada Municipal Elisabete Peres Pereira. (Edital Nº 

91/X-2º) 

 

05 – Manifestação de Pesar pelo falecimento do cidadão João António Costa 

Depois de doença prolongada, faleceu, no dia 10 de Junho de 2011 João António Vidal 

Martins da Costa. 

Desde sempre muito ligado à igreja católica, dedicou-se ultimamente na referida igreja 

da  paróquia do Pragal a serviços de voluntariado social, passando também pela Liga 

dos Amigos do Hospital Garcia de Orta. 

Foi um dos fundadores dos Lyons Clube do Seixal, tendo sido galardoado com a 

Comenda Melvin Jones, um dos Lyons internacional. 

Militante do Partido Social Democrata desde 1979, tendo ocupado vários lugares de 

dirigente quer na Concelhia de Almada, quer na Distrital de Setúbal. 

Foi deputado da Assembleia Municipal de Almada no quadriénio 1998-2001, como 

Presidente do grupo Municipal do PSD. 

Recebeu da Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Almada, a medalha de 

prata mérito e dedicação ao Município de Almada (2004). 

Perante a força do seu exemplo e de todo o legado que deixou. 

A Assembleia Municipal de Almada manifestou o seu profundo pesar e dirigiu à 

família do cidadão João Costa, as suas mais sentidas condolências. (Edital Nº 87/X-2º) 
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06 – Criação de Comissão Eventual 

Considerando a necessidade de um cabal esclarecimento do caso do Sr. Engenheiro 

Jorge Abreu, dos SMAS, a Assembleia Municipal de Almada, deliberou: 

Constituir uma Comissão Eventual ao abrigo do nº 1, do artigo 94º do Regimento 

com a seguinte composição: 

CDU - 4 eleitos, PS - 3 eleitos, PSD - 2 eleitos, Bloco de Esquerda - 1 

eleito, CDS-PP - 1 eleito 

Fixar em 90 dias o prazo para a elaboração de um relatório. 

(Edital nº 94/X-2º) 

 

07 – Alienação de Terrenos para designadamente, parqueamento público. 

Considerando que o Município de Almada é dono e legítimo proprietário de terrenos 

na Rua Borges do Rego e Av.ª 23 de Julho, na Freguesia do Laranjeiro e na Av.ª 25 de 

Abril na Freguesia de Cacilhas. 

Considerando que esses terrenos foram adquiridos para vários usos, designadamente 

para a construção de estacionamento de uso público. 

Considerando que os estudos elaborados para os três locais concluiu pela 

possibilidade de edificação, para além do uso do estacionamento, do uso do 

comércio, serviço e habitação. 

Considerando o volume de investimento para a construção de parque de 

estacionamento e o valor dos terrenos para os demais usos. 

Considerando que se afigura económica e juridicamente adequado a alienação dos 

terrenos para construção dos vários usos e a afectação do espaço para uso de 

estacionamento e estacionamento público. 

Pelo que a Assembleia Municipal autoriza a Câmara Municipal a alienar os referidos 

terrenos. (Editais nºs 95, 96 e 97/X-2º) 

 

08 - Apreciação e aprovação dos Pareceres do Conselho de Segurança 

- A Assembleia Municipal de Almada apreciou, os Pareceres do Conselho Municipal 

de Segurança sobre a situação de segurança, da marginalidade e do combate à 

criminalidade e à exclusão social. 

- O Conselho Municipal de Segurança é uma entidade de âmbito municipal com 

funções de natureza consultiva, que visa, nos termos legais, promover a articulação, 

a troca de informações e a cooperação entre as entidades que têm intervenção ou 
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estão envolvidas nas questões relacionadas com a segurança e tranquilidade das 

populações. 

- A Assembleia Municipal destaca a importância dos Pareceres do Conselho e 

relativamente à situação de segurança no Concelho torna público que:  

- Em Fevereiro de 2008 ficou concluído a implementação no Concelho do novo 

Dispositivo Legal de Segurança. Considera-se ainda não se poder proceder a uma 

avaliação dos benefícios das alterações. No entanto verifica-se que as Forças 

Policiais no Concelho de Almada perderam efectivos. 

- Regista-se positivamente a renovação física e quantitativa que foi realizada nas 

instalações da GNR e PSP, da responsabilidade do Governo e em terrenos doados 

pela Câmara Municipal. 

- O País debate-se com uma situação de crise: crise económica, crise financeira, 

crise de valores. Aumenta exponencialmente o desemprego, aumenta a 

criminalidade violenta, aumenta a vitimação e insegurança das populações. 

- As causas que contribuem para o aumento da criminalidade, centram-se nas 

desigualdades, no desemprego, na injustiça social e no aumento da pobreza, 

factores que a partir de certo crescimento descontrolam as sociedades, é pois 

necessário enfrentar as realidades futuras com permanente atenção. 

- Entretanto os efectivos das Forças de Segurança e da frota de viaturas não estão 

de harmonia com as necessidades crescentes. Os efectivos policiais reduzem-se 

de ano para ano sem reposição das saídas e as viaturas continuam em serviço 

para além do expectável e mesmo desadequadas às funções. 

- Acresce que embora se verifique uma diminuição da criminalidade participada às 

Forças de Segurança (PSP e GNR), assim como um aumento à Polícia Marítima, 

importa sobretudo ter em atenção a alteração do tipo de criminalidade registada 

com o aumento da criminalidade violenta e grave, que a todos preocupa, sendo 

causa também do sentimento de insegurança expresso de formas diversas pelos 

cidadãos. 

- Assim e considerando a situação apresenta-se as seguintes propostas: 

- Necessidade do aumento dos meios à disposição das Forças Policiais PSP e GNR 

em efectivos e em viaturas. 

- Instalação urgente de um Posto da GNR na Freguesia da Caparica/PIA como vem 

sendo reivindicado desde há longa data. 
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- Reforço e generalização a todo o Concelho do policiamento de proximidade que 

apresenta nos locais em que foi implementado, muito bons resultados, 

importando para o efeito o necessário reforço em efectivos policiais. 

- A Assembleia Municipal proclamou a acção meritório das Forças de Segurança - 

GNR, PSP, Policia Marítima - aprecia o empenho e desempenho dos seus agentes 

em proporcionarem mais segurança aos cidadãos do Concelho de Almada. 

- A Assembleia Municipal manifesta apreço pela acção do Serviço Municipal de 

Protecção Civil e enaltece o empenho dos Dirigentes Associativos e o desempenho 

dos Corpos de Bombeiros Voluntários de Almada, Cacilhas e Trafaria. 

- A Assembleia Municipal em conclusão da apreciação dos Pareceres do Concelho 

Municipal de Segurança. 

- Reforça a preocupação pela insuficiência de recursos humanos e meios 

operacionais das policias. 

- Reclama a urgente necessidade de reforço dos agentes policiais para o combate 

da criminalidade em particular a criminalidade violenta e grave. 

- Proclama a absoluta necessidade do policiamento de proximidade ou comunitário 

cobrir todo o Concelho, por forma a atenuar o sentimento de insegurança dos 

cidadãos 

- Insiste na absoluta necessidade da instalação/construção do Posto da GNR no 

PIA/Monte de Caparica que atenda às reais necessidades de segurança da 

Freguesia. (Edital Nº 98/X-2º) 

 

 

NOTA: Se desejar consultar o texto completo das presentes deliberações queira por favor 

aceder ao sítio da internet www.assembleialmada.org, clique em "Editais", clique em 

Editais 2010-2011 (2º Ano)" e consulte os Editais a partir do nº 87/X-2º 

Almada, em 21 de Junho de 2011. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


