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ACTIVIDADE EM PLENÁRIO  
 

Informação Nº 06/2004 
 
 

A Assembleia Municipal de Almada realizou uma Sessão Plenária 

Extraordinária no dia 29 de Outubro de 2004, em que aprovou as seguintes 

deliberações: 

DELIBERAÇÕES 
 
1. De aprovação dos princípios gerais de estacionamento, no âmbito do Plano 

de Mobilidade – Acessibilidades 21, com o objectivo de melhorar e 

aumentar a capacidade de estacionamento destinado a residentes, 

favorecer os utentes de curta duração no acesso às áreas comerciais e de 

serviços, dissuadir o estacionamento dos utentes de longa duração e 

reduzir o estacionamento ilegal. 

2. De autorização do reforço do financiamento para os 188 fogos de 

habitação  do Plano de Realojamento na área dos Três Vales – PIA, devido 

à actualização da Portaria Governamental que regulamenta os valores de 

venda. 

3. De autorização da inscrição no Plano e Orçamento Municipal da verba 

plurianual (2004 e 2005) para o investimento na construção dos Pavilhões 

Gimnodesportivos da Escola Secundária Anselmo de Andrade e da Escola 

Secundária da Sobreda. 

4. De exigência ao Governo para o reforço da verba inscrita no Orçamento 

de Estado para 2005 a fim de ser construída rapidamente  a Escola Básica 

Integrada 1,2,3 na Charneca de Caparica / Vale Rosal. 
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5. De saudação às mobilizações de milhares de pessoas que por toda a 

Europa lutam pela Paz e por uma Europa Social e que em Portugal 

também lutam contra o agravamento das condições de vida da maioria dos 

cidadãos e as desigualdades sociais. 

6. De protesto pela forma como são transportados os utentes do comboio da 

Fertagus na ligação Pragal/Lisboa, e de reivindicação ao Governo para 

que exija da Fertagus a melhoria do transporte ferroviário, salientando 

também a necessidade de construção da Estação de Vale Flores e o 

alargamento do passe social intermodal a todos os meios de transporte e a 

preços atractivos e socialmente justos. 

7. De pesar, homenagem e reconhecimento à professora, jornalista e 

escritora Maria Rosa Colaço, falecida no passado dia 13 de Outubro. 

8. De suspensão da apreciação, por falta de decisão dos Ministérios das 

Obras Públicas e Transportes e das Finanças, do Protocolo de Acordo a 

celebrar entre o Governo  e o Município para que as obras do Metro Sul 

do Tejo decorram com normalidade, segurança e cumprindo o contratado 

entre o Governo e a Empresa Concessionária. 

Almada, em 03 de Novembro de 2004 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
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