
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL  Nº 09/IX-2º/2006 
 

 (Moção/Deliberação sobre Orçamento de Estado / PIDDAC 2007) 

 

EU, JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE D A ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA  

Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Extr aordinária realizada no dia 20 de 

Novembro de 2006, a Assembleia Municipal de Almada aprovou a seguinte 

Moção/Deliberação: 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO  

A continuada redução do investimento público, resul tante da política de obsessão 

pela diminuição do défice, prejudica o desenvolvime nto económico do País e, por 

consequência, penaliza as condições de vida das pop ulações. 

É pois muito preocupante a variação/diminuição entr e 2006-2007 da repartição do 

PIDDAC por distritos. Se a nível do País é de menos  6%, já no distrito de Setúbal é de 

menos 31,6%. 

Mas se compararmos o período 2002-2007, então verif icamos que a diminuição é, 

respectivamente, de menos 21,9% e 63,8% (sem contar  com a inflação). 

Aliás, mesmo nos anos 2002-2005, em que o investime nto público, no âmbito do 

PIDDAC, crescendo a nível do País mais 17,1%, no di strito de Setúbal diminuiu em 

menos 39,6%. 

Analisando as diminuições por concelhos, verificamo s que, por exemplo, o concelho 

de Almada sofre um corte de menos 42,7% entre 2006- 2007, sendo de menos 83,9% 

entre 2002-2007. 

E assim se percebe não constarem ou terem deixado d e figurar no Orçamento de 

Estado / PIDDAC para 2007, proposto pelo Governo, p rojectos estruturantes para o 

desenvolvimento económico do Concelho, para a segur ança e bem estar das 

populações, nomeadamente: 
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� Consolidação da Escarpa da Zona Ribeirinha do Tejo (Olho de Boi e Castelo); 

� Acesso Rodoviário para transportes colectivos e de emergência do 

Pragal/Almada à Praça da Portagem da Ponte 25 de Ab ril; 

� IC32 – Construção do último troço de ligação do Ane l de Coina a 

Almada/Trafaria para a conclusão da Circular Region al Interna da Península de 

Setúbal (CRIPS); 

� Estrada Regional 377-2, ligação da Via Rápida da Co sta de Caparica (IC21) à 

Fonte da Telha e ao IC32/Lazarim; 

� Escola Básica Integrada 1,2,3 Pia Nascente/Caparica -Pragal; 

� Complexo de Formação Turística e Centro de Formação  Alimentar – Forte da 

Trafaria; 

� Esquadra da PSP da Costa de Caparica e Quartel da G NR na Charneca de 

Caparica; 

� Loja do Cidadão; 

� Centro de Acolhimento para Crianças e Jovens em Sit uação de Risco; 

� Casa de Apoio a Pessoas sem Abrigo; 

� Centro de Dia e Centro Integrado da Liga dos Amigos  do Hospital Garcia de 

Orta, Unidades de Saúde da Cova da Piedade e Cacilh as, e ainda Sedes Sociais 

de importantes e mesmo centenárias colectividades d o nosso Concelho. 

Assim, a Assembleia Municipal reunida em Sessão Ext raordinária no dia 20 de 

Novembro de 2006, decide: 

a) Manifestar a sua preocupação e discordância pela  retirada do Orçamento de 

Estado / PIDDAC/2007 dos investimentos para os proj ectos de há muito 

considerados fundamentais para a resolução de neces sidades sentidas pelas 

populações do nosso Concelho e que são da responsab ilidade do Governo. 
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b) Apelar aos Grupos Parlamentares e ao Governo par a que ainda em sede de 

discussão e votação na especialidade e antes da vot ação final global possam 

corrigir tão grave prejuízo e injustiça para o Conc elho de Almada e suas 

populações. 

 
 

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM 

ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DE STE CONCELHO. 

 
 
Almada, em 21 de Novembro de 2006 
 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

       

     (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


