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(SOBRE A PROPOSTA DE PIDDAC/ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2009) 
 
 

 

EU, JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Reunião da Sessão Extraordinária, realizada no dia 17 

de Novembro de 2008, a Assembleia Municipal aprovou a seguinte 

Moção/Deliberação:  

 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO 

A proposta de Orçamento de Estado para 2009 está em discussão na Assembleia 

da República. Trata-se do instrumento fundamental ao nível político onde se 

define o investimento público em Portugal, para além de outras matérias de 

relevância. Importa pois que a Assembleia Municipal de Almada analise e 

tome posição sobre as propostas governamentais no que ao seu Plano de 

Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central 

(PIDDAC) para o ano de 2009. 

Considerando que: 

-A actual proposta de PIDDAC refere para o Concelho de Almada várias 

acções, esgotando-se quase toda a verba referida em 4 delas – Alimentação 

Artificial das Praias da Costa da Caparica e de S. João da Caparica, 

CostaPolis, Quartel da GNR da Charneca da Caparica e Quartel da GNR da 

Costa de Caparica, com 93,5 % do montante total a investir, ficando os 

remanescentes 6,5 % para 9 acções. De referir que as duas últimas acções 

atrás citadas constam já há vários anos em propostas que anualmente a 

Câmara Municipal faz chegar ao Governo; 

-Apesar de verificarmos com satisfação que finalmente as obras dos Quartel 

da GNR da Charneca da Caparica e Quartel da GNR da Costa de Caparica vão 

ter o seu início, se não se tratar de mais um caso de acções listadas e 
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depois adiadas para anos posteriores, o Governo continua a ignorar e a não 

inscrever qualquer verba para a instalação das forças de segurança na zona 

do PIA, no Monte de Caparica, situação que se reputa de grave; 

-Na actual proposta o Governo continua a não inscrever as verbas 

necessárias para pagar à Câmara Municipal as quantias a que se obrigou pela 

assinatura de protocolos relativos entre outros à construção dos Pavilhões 

Desportivos das Escolas Secundárias Daniel Sampaio e Anselmo de Andrade e 

do Teatro Municipal, no montante aproximado a 3.000.000 euros, acções 

cumpridas integralmente pelo Município de Almada, que desta forma continua 

a financiar acções da responsabilidade da Administração Central, situação 

que só não coloca em má situação as finanças da Autarquia pelo elevado 

rigor com que ano após ano o Executivo tem gerido a Autarquia; 

-O Governo, numa atitude que demonstra alheamento face às realidades 

concelhias e não tendo vontade e/ou capacidade para dialogar com o 

Município de Almada, continua a não considerar as propostas que todos os 

anos lhe são endereçadas para serem inscritas em sede de PIDDAC.  

-Mais uma vez este ano a Câmara Municipal de Almada enviou ao Governo e à 

Assembleia da República um conjunto de propostas de áreas da 

responsabilidade da Administração Central e que embora com prioridades 

diferentes para a sua concretização, são necessidades e anseios dos 

Cidadãos e das Instituições do Concelho de Almada, sendo de referir as 

seguintes:  

Construção da instalação para Força de Segurança no PIA, Monte de Caparica 

Instalação de Loja do Cidadão em Almada 

Complexo de Formação em Hotelaria e Turismo 

Requalificação e Valorização Ambiental da Fonte da Telha em execução do 

"Plano de Acção para o Litoral 2007-2013" 
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Consolidação das Escarpas da Zona Ribeirinha do Tejo (entre a Casa da Cerca 

e o Olho de Boi abrangendo o Bairro Social) e (sob o Castelo de Almada) 

Recuperação e refuncionalização da Torre Velha 

Apoio à construção e/ou ampliação das Sedes Sociais da Sociedade 

Filarmónica União Artística Piedense, da Casa Regional do Algarve, da 

Sociedade Filarmónica Incrível Almadense, do Clube de Cultura e Desporto do 

Pragal, da Sociedade Cultural e Desportiva de Vale Figueira, dos Amigos do 

Atletismo da Charneca de Caparica 

Construção da Escola Secundária na Charneca de Caparica, do Pavilhão 

Gimnodesportivo na Escola Secundária Francisco Simões, da Instalação 

Desportiva na Escola 2+3 de Conceição e Silva (Cova da Piedade) Criação de 

um pólo da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa no 

Campus da Caparica e de um "Exploratório e Centro de Iniciação Científica"  

Construção da ER 377-2 de ligação do IC 20 (na Costa de Caparica), ao IC 32 

(no Lazarim) e à Fonte da Telha (Av. do Mar). Esta obra é estruturante, 

prioritária e urgente para a viabilização do POLIS da Costa de Caparica 

Construção da Circular Regional Interior da Península de Setúbal (IC 32 - 

Trafaria/Coina) e da Ligação do nó de Pêra (IC 20) à Trafaria e ao IC 32 no 

Lazarim 

Estudos para a Extensão do MST à Costa da Caparica e Trafaria  

Projecto da Estação Ferroviária de Vale Flores  

Projecto de construção do Novo Terminal Rodofluvial da Trafaria  

Ligação rodoviária Porto Brandão/Banática e Porto Brandão/Costas de Cão 

Estudos para a Ligação Metro de Lisboa/Almada Nascente  
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Criação de nós de distribuição entre o Fogueteiro e Almada/Praça da 

Portagem na A2 

Construção dos Centros de Saúde da Cova da Piedade, da Costa de Caparica 

(terreno já assegurado pelo Município ao Ministério da Saúde) e de Cacilhas 

e instalação adequada do Centro de Saúde do Laranjeiro (terreno assegurado 

pelo Município ao Ministério da Saúde) 

Centro de Atendimento a Toxicodependentes (solução já equacionada, falta 

concretização) 

Apoios à construção dos Centros Sociais e Comunitários da Paróquia de São 

José da Charneca de Caparica, da Cruz Vermelha Portuguesa - Núcleo 32 de 

Vale Figueira – Sobreda, da Paróquia de Vila Nova de Caparica, da Paróquia 

de Cristo Rei 

Construção da Unidade de Saúde de Apoio Integrado da Liga dos Amigos do 

Hospital Garcia de Orta e do Centro de Dia de Reformados de Cacilhas da 

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos (Freguesia de Cacilhas) 

Construção do Centro de Apoio do Grupo de Intervenção e Reabilitação Activa 

(Charneca de Caparica) 

Construção do Centro Infantil da Costa da Caparica, do Lar de Jovens da 

Santa Casa da Misericórdia de Almada, do Centro Acolhimento para Crianças 

em Situação de Risco 

Casa Abrigo (Apoio a Pessoas Sem Abrigo/abrange a problemática da 

toxicodependência) 

Criação do Centro de Apoio Local ao Imigrante. 

As acções propostas pela Câmara Municipal de Almada cobrem as várias 

situações de carências sentidas pela População deste nosso Concelho, 

freguesia a freguesia, para além de acções urgentes que já deveriam ter 

sido executadas pelos organismos que na Administração  
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Central têm essa responsabilidade, sendo pois um auxiliar precioso para 

quem tem a obrigação de investir com conhecimento da realidade vivida, 

situação infelizmente desprezada há demasiados anos pelos sucessivos 

governos; 

-Numa análise distrital se pode verificar que a proposta de PIDDAC 

apresentada pelo governo fica muito aquém das necessidades, centrando 

grande parte do investimento num número reduzido de acções, sendo patente 

que em muitos Municípios os cortes orçamentais são de tal forma violentos 

que melhor se pode falar de ausência de investimento da Administração 

Central nesses territórios, casos de Alcochete (-88,7 %), Barreiro (-61,3%) 

e Moita (-89,1%), estes os mais significativos, para já não falar da 

omissão clamorosa relativa ao Novo Hospital no Seixal. 

Nestes termos a Assembleia Municipal de Almada reunida em Sessão Plenária 

no dia 17 de Novembro de 2008, delibera: 

1-Exigir ao Governo que considere os diversos investimentos nas áreas da 

Administração Interna, Saúde, Educação, Ambiente e Ordenamento de 

Território, Apoio Social e Rede Viária, propostos pela Câmara Municipal de 

Almada e por sucessivas tomadas de posição desta mesma Assembleia Municipal 

ao longo dos anos, como essenciais e, portanto, imprescindíveis ao bem 

estar e qualidade de vida das Populações do Concelho de Almada, discutindo 

franca e responsavelmente com a Câmara Municipal de Almada a sua 

calendarização e concretização;  

2- Exigir ao Governo que proceda de imediato ao pagamento da dívida que tem 

para com o Município de Almada há vários anos, no montante aproximado de 

3.000.000 euros, nas áreas da Educação e da Cultura, por forma a que tais 

verbas venham a contribuir no imediato para investimentos necessários para 

a contínua melhoria da qualidade de vida dos Almadenses  

 

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

IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO. 
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Almada, em 18 de Novembro de 2008 

 
 
                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL 

 

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 
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