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 (Governo PS dá mais um passo para a pr ivat ização do Arsenal  do 

Al fe i te)

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

CONCELHO DE ALMADA

Faço  públ ico  que  na  Pr imei ra  Reunião  da  Sessão  Ordinár ia  referente  ao  mês  de  Dezembro  de  2008 

da  Assemble ia  Munic ipal  de  Almada,  real izada  no  dia  18  de  Dezembro  de  2008,  a  Assemble ia  

Munic ipal aprovou a seguinte Moção/Del iberação: 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO

Neste mandato autárquico a Assemble ia Munic ipal de Almada, por diversas vezes, tomou posições em 

defesa do Arsenal  do Al fei te,  nomeadamente na manutenção do carácter  públ ico deste esta lei ro naval  

de apoio à Mar inha Por tuguesa. 

Apesar  d is to,  lamentavelmente  o  governo  no  passado  dia  25  de  Novembro,  anunciou  a  cr iação  da 

empresa  Arsenal  do  Al fe i te,  Sociedade  Anónima,  empresa  tutelada  pela  EMPORDEF.  É  mais  uma 

medida  no  sent ido  da  desresponsabi l ização  do  Estado  em  sectores  decis ivos  e  estratégicos  para  o 

desenvolv imento do País, a defesa e soberania nacionais. 
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Sob  o  argumento  do  desajustamento  estrutura l  do  Arsenal ,  da  necessidade  de  modernização  e  

requal i f icação,  entrega  ao  sector  pr ivado  um  estabelecimento  industr ia l  públ ico,  com  enormes  

potencia l idades  técnicas  e  humanas,  cuja  credenciação  e  qual idade  dos  trabalhos  executados  é 

reconhecida  in ternacionalmente,  e  que  desde  sempre  esteve  e  está  vocacionado  para  serv i r  a 

Mar inha Por tuguesa e Por tugal . Esta é uma opção errada e les iva dos in teresses nacionais. 

O Minis tér io  da  Defesa  Nacional  d iz  garant i r  a  l igação  da  nova  empresa  à  Mar inha  Por tuguesa  mas,  

de  facto,  nada  pressupõe  que  assim  seja,  já  que  a  nova  empresa  f icará  submet ida  aos  di tames  do  

mercado nacional e in ternacional e à lógica do lucro. 

Com esta  decisão  o  governo,  ignorou  as  Organizações  Representat ivas  dos  Trabalhadores  e  as  suas 

propostas,  põe  em  risco  os  postos  de  t rabalho  e  os  di re i tos,  nomeadamente  o  v ínculo  públ ico, 

at ravés  da  celebração  de  contratos  indiv iduais  de  t rabalho  ao  af i rmar  que  o  novo  quadro  de  pessoal  

só  será  def in ido  pela  nova  administ ração,  com  a  integração  de  trabalhadores  no  regime  de  

mobi l idade  especia l ,  ou  ainda  pela  ocupação  de  vagas  disponíve is  noutros  organismos  da 

administ ração  públ ica.  Acresce  que  são  conhecidos  estudos  que  apontam  para  o  despedimento  de 

centenas de t rabalhadores. Trata-se de um inacei tável ret rocesso socia l , labora l e pol í t ico. 
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A  Assemble ia  Munic ipal  de  Almada  pronuncia-se  contra  a  cr iação  do  Arsenal  do  Al fei te,  SA.  e  

defende  a  manutenção  do  actual  estatuto  do  Arsenal  bem  como  a  necessidade  de  reforço  do  

invest imento do Estado com vista a garant i r  a estabi l idade, a modernização e o futuro do esta lei ro. 

Assim a Assemble ia Munic ipal de Almada reunida na sessão plenár ia no dia 18 de Dezembro de 2008 

del ibera recomendar ao governo: 

- A manutenção do papel públ ico do Arsenal do Al fei te, como esta le iro in tegrado na Mar inha: 

-  O  invest imento  por  par te  do  Estado  com  vista  à  recuperação  das  in f ra-estruturas  e 

equipamentos,  à  modernização  tecnológica  para  o  cumpr imento  de  todos  os  trabalhos  a  

desenvolver pelo estale i ro. 

- Melhorar a formação prof issional e a valor ização dos trabalhadores 

- Apostar  em novos projectos e construção de lanchas  rápidas,  patrulhas e navio  de combate  

à polu ição e na manutenção e reparação da f rota exis tente; 

- A conf i rmação do vínculo públ ico de todos os t rabalhadores.

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 19 de Dezembro de 2008

                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA)
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