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(A lmada no Prémio Europeu da Mobi l idade 2008)

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  Feverei ro  de  2009 

da  Assemble ia  Munic ipal  de  Almada,  real izada  no  dia  25  de  Fevere i ro  de  2009,  a  Assemble ia  

Munic ipal aprovou a seguinte Moção/Del iberação: 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO

A  Câmara  Munic ipal  de  Almada  assinou  no  passado  dia  10  de  Feverei ro  de  2009,  em  Bruxelas,  o  

Covenant of Mayors – Pacto dos Autarcas.

O  Covenant  of  Mayors  é  um  Pacto  de  Autarcas  e  é  uma  das  mais  ambic iosas  inic ia t ivas  lançadas  

recentemente  para  combater  o  aquecimento  global  do  Planeta.  É  uma  inic ia t iva  que  reúne  vár ios  

munic íp ios  numa  rede  global ,  à  escala  europeia,  para  par t i lhar  experiências  e  melhorar  a  ef ic iência  

energét ica em meio urbano. 
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É  de  sal ientar  que  Almada  fo i  uma  das  dez  c idades  por tuguesas  que  ader iu  a  este  pro jecto 

in ternacional  assumindo  desta  forma  um compromisso  sér io  e  ef icaz  para  a  melhor ia  da  qual idade 

ambienta l  do  Concelho  de  Almada,  e  contr ibu indo,  s imul taneamente,  à  sua  escala,  mas  através  de  

medidas concretas, para a salvaguarda do futuro do planeta. 

O Pacto  de  Autarcas  é uma in ic ia t iva  centrada em projectos  concretos  e em resul tados  mensuráveis,  

em  que  as  c idades  e  regiões  aderentes  assumem  formalmente  o  compromisso  de  reduzi r  as  suas  

emissões  de  CO2  em  mais  de  20%  até  2020  desenvolvendo  planos  de  acção  para  as  energ ias  

sustentáveis.

Através  deste  Pacto  as  c idades  s ignatár ias  comprometeram-se  a  at ing i r  t rês  pr inc ipais  object ivos: 

reduzi r  as emissões de gases com efe i to de estufa em 20%; melhorar  a ef ic iência energét ica em 20%  

e assegurar 20% do consumo de energ ia a par t i r  de energias renováveis. 

O  t rabalho  direccionado  para  esta  área  in ic iou-se  em  Almada  no  ano  de  2001  quando  o  Munic íp io 

e laborou  o  inventár io  de  emissões  de  Gases  com  Efe i to  de  Estufa,  o  pr imei ro  de  âmbi to  munic ipal  

real izado  em  Por tugal.  A  parcer ia  então  estabelecida  entre  a  Agência  Municipal  de  Energia  de 

Almada  (Ageneal )  e  a  Faculdade  de  Ciência  e  Tecnologia  da  Univers idade  Nova  de  Lisboa  

desenvolveu a Estratégia para as Al terações Cl imát icas do Munic ípio de Almada (ELAC).
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Almada tem de facto  contr ibuído  ao  longo  desta  ul t ima  década  para  a construção  de um mundo mais 

sustentável  e  sol idár io.  E  o  reconhecimento  desse  t rabalho  é  notór io:  na  in ic ia t iva  do  Premio  da 

Semana  da  Mobi l idade  de  2008,  Almada  fo i  a  única  c idade  por tuguesa  f inal is ta,  tendo  alcançado  o  

segundo lugar face a concorrentes como Budapeste e Zagreb. 

Promovida  pela  Comissão  Europeia  com  vista  a  dis t inguir  as  melhores  acções  na  promoção  de  uma 

mobi l idade  mais  sustentável ,  a  in ic ia t iva  contou  em  2008  com  a  adesão  de  vár ias  centenas  de  

cidades,  que  par t ic iparam  na  "Semana  Europeia  da  Mobi l idade  2008",  real izada  entre  16  e  22  de  

Setembro.  De  um  tota l  de  66  cidades  concorrentes  ao  prémio,  foram  seleccionadas  10,  das  quais  

saí ram  três  f ina l is tas,  entre  as  quais  estava  Almada.

 

Almada  representou  Por tugal  nesta  inic ia t iva  in ternacional ,  tendo  a  or ig inal idade  das  acções 

promovidas,  as  parcer ias  conseguidas com os actores  locais,  assim como,  a qual idade  e divers idade  

das act iv idades recebido grandes elogios por par te do júr i .  Al iás,  o  comissár io  europeu do Ambiente,  

que  entregou  o  prémio,  fe l ic i tou  Budapeste,  a  pr imei ra  classi f icada,  pela  sua  vi tór ia  «contra  a 

concorrência mui to for te de Almada e Zagreb».

Assim,  e considerando que para além do reconhecimento in ternacional  que Almada t inha já nas áreas 

da Cul tura,  nomeadamente, no Teatro  e na Dança, o Concelho de Almada passou a ser  também uma  
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re ferência  no  que  diz  respei to  ao  trabalho  munic ipal  nas  questões  relac ionadas  com  o  Ambiente,  a  

Assemble ia  Munic ipal  de  Almada,  reunida  em  sessão  ord inár ia  no  dia  25  de  Feverei ro  de  2009 

del ibera:

1º  Saudar  a  Câmara  Munic ipal  de  Almada,  a  sua  administ ração,  t rabalhadores  e  a  população  do  

Concelho pelo segundo lugar obt ido na inic ia t iva do Prémio da Semana Europeia da Mobi l idade 2008;

2º Saudar a Câmara Munic ipal  de Almada pela adesão ao Covenant of  Mayors ou Pacto dos Autarcas  

in icia t iva de grande re levância na luta contra o aquecimento global do planeta. 

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 26 de Fevere i ro de 2009

                                            O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

 (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA)
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