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EDITAL
Nº 24/IX-4º/2008  

(Fornecimento de Energ ia Eléct r ica na Freguesia da Trafar ia - 

2º Torrão)

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

No  Per íodo  Aber to  ao  Públ ico  da  Sessão  de  18  de  Dezembro  de  2008  da  Assemble ia  Munic ipal  de  

Almada,  vár ios  muníc ipes,  exercendo  o  seu  di re i to  de  c idadania  e  de  par t ic ipação  act iva  na  v ida  do  

Munic íp io,  in terv ieram e di r ig i ram-se aos Órgãos Autárquicos,  dando  conta das suas preocupações  e  
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da  sua  indignação,  re lat ivamente  à  s i tuação  que  até  à  data  vem  afectando  as  suas  v idas  e  o  seu 

bem-estar.

Estes  muníc ipes,  moradores  do  Bai r ro  do  2º  Torrão,  na  Freguesia  da  Trafar ia,  deram  conta  à  

Assemble ia Munic ipal do facto de exist i rem cor tes e in terrupções no fornecimento de energ ia eléct r ica  

às  suas  habi tações,  apesar  de  estarem  em  vigor  os  respect ivos  contratos  domést icos,  e  do  serv iço  

em questão cont inuar a ser pago regularmente ao operador EDP.

Considerando  t ratar-se  de  uma  si tuação  com  contornos  e  impactos  evidentes  para  a  população  

afectada  no  seu  dia-a-dia,  tendo  sido  t ransmi t ido  de  viva  voz  um  testemunho  de  aler ta  e  

preocupação pela própr ia segurança de pessoas e bens;

Considerando  o  disposto  na  Lei  nº  12/2008,  de  26  de  Fevere i ro  (que  al tera  a  Lei  dos  serv iços 

públ icos  essenciais),  que  determina  que  o  ónus  da  prova  sobre  as  obr igações  e  di l igências  a  cargo  

dos prestadores de serv iços deve inc idi r sobre estas mesmas empresas; 

Considerando  a  in formação  prestada  à  Assemble ia  Munic ipal  por  par te  deste  c idadãos,  quanto  à  

ocorrência de pre juízos mater ia is e outros resul tantes de avar ias causadas em elect rodomést icos pelo  

cor te de energia;
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A  Assemble ia  Munic ipal  de  Almada,  reunida  em  Sessão  Plenár ia  a  18  de  Dezembro  de  2008,  na 

sequência do testemunho e do apelo transmi t ido pelos munícipes, del ibera:

1  -  Mani festar  a  sua  preocupação  perante  os  factos  relatados  quanto  aos  cor tes  de 

fornecimento  de  energ ia  eléct r ica  a  vár ios  consumidores  domést icos,  moradores  no 

Bair ro do 2º Torrão, na Freguesia da Trafar ia;

2  -  Pronunciar-se  pela  necessidade  de  uma  intervenção  das  ent idades  competentes  nesta  

matér ia  designadamente  a  EDP,  a  Entidade  Reguladora  dos  Serv iços  Energét icos  e  o  

Min is tér io  da  Economia/Direcção  Geral  de  Geologia  e  Energ ia,  no  sent ido  de  ser 

c lar i f icada, atendida e resolv ida esta s i tuação de t ranstorno para as populações.

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

AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO.

Almada, em 19 de Dezembro de 2008
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                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA)
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