
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL Nº 43/IX-1º/2006 
 

 (Moção/Deliberação sobre o Arsenal do Alfeite) 
 
EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Fevereiro de 
2006, realizada no dia 23 de Fevereiro de 2006, a Assembleia Municipal de Almada aprovou a 
seguinte Moção/Deliberação: 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO 

O Arsenal do Alfeite é uma das mais importantes empresas do Concelho de Almada, com 
elevado impacto económico ao nível local, regional e nacional e certamente estratégica para a 
soberania e defesa nacionais. 

O Arsenal do Alfeite é o estaleiro preferencial da Armada Portuguesa e uma organização de 
grandes e gloriosas tradições que honram a Marinha e todos os arsenalistas. 

É neste contexto que relevam as preocupações quanto ao presente e futuro de tão importante 
estaleiro de construção e reparação naval e da estratégia seguida ao nível do Governo. 

Pela informação/exposição dirigida à Assembleia Municipal pela Comissão Sindical do 
Sindicato dos Trabalhadores dos Estabelecimentos Fabris das Forças Armadas e Comissão de 
Trabalhadores do Arsenal do Alfeite “é notório o descontentamento entre os que nele 
trabalham, onde cada vez mais se nota a degradação do Estaleiro...”. 

A questão de fundo é o que pretende o Governo para o futuro do Arsenal e em que moldes, 
que tipo de medidas vão ser desencadeadas e que implicações terão quer para o Estaleiro 
quer para os seus trabalhadores. 

O Senhor Ministro da Defesa Nacional em recente visita ao Arsenal, transmitiu à Comissão de 
Trabalhadores que porventura teriam que ser tomadas medidas “arrojadas”, e na Comissão de 
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Defesa Nacional da Assembleia da República ter proferido a palavra “empresarialização” 
quando se referiu à situação do Arsenal do Alfeite. 

Assim, tudo indica que se preparam medidas relativas ao Arsenal do Alfeite e que os 
trabalhadores equacionam e propõem que sejam no sentido da defesa e qualificação do 
Aparelho Produtivo do Estado. 

Nestes termos, a Assembleia Municipal de Almada, reunida em Sessão Plenária no dia 23 de 
Fevereiro de 2006, delibera: 

1  - Pronunciar-se e insistir na necessidade de uma mudança qualitativa e quantitativa do 
Arsenal do Alfeite através de medidas de modernização, de inovação tecnológica e 
organizacional, de uma gestão activa e empenhada, de um enquadramento legal de 
interesse público e estratégico ligado ao Estado e à Marinha e de valorização do factor 
trabalho. 

2  - Solidarizar-se com os Trabalhadores do Arsenal e suas Organizações Representativas 
nas iniciativas em defesa de um Estaleiro moderno e competitivo ao serviço de 
Portugal e da Marinha Portuguesa. 

 

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 24 de Fevereiro de 2006 
 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

        (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 
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