
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL Nº 55/IX-2º/2007 
 

 (Moção/Deliberação sobre  

Comissão de Acompanhamento da Frente de Praias) 

 

EU, JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

Faço público que na Reunião da Sessão Extraordinária realizada no dia 2 de 

Fevereiro de 2007, a Assembleia Municipal de Almada aprovou a seguinte 

Moção/Deliberação: 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO 

Considerando que: 

a) A Assembleia Municipal de Almada, reunida em 15 de Dezembro de 2006, deliberou 

“propor ao Governo que na dependência do Instituto Nacional da Agua (INAG) seja 

constituído um Gabinete de Monitorização da Frente de Praias da Costa da Caparica, 

acompanhando e estudando, designadamente a dinâmica sedimentar e as necessárias 

acções de prevenção de rompimento o cordão dunar”; 

b) Na Reunião de Representantes dos Grupos Municipais, efectuada em 16 de Janeiro de 

2007, o Presidente da Assembleia Municipal informou “da reunião do Município 

(Presidentes da Câmara e Assembleia) com a Direcção do INAG (Presidente, Vice-

Presidente e Directores de Serviços) realizada no passado dia 11 de Janeiro”, de que 

resultou um consenso para “a constituição de uma Comissão de Acompanhamento e 

Informação da evolução da Frente de Praias em que estivessem representadas as 

Autarquias Locais (CMA, AMA e Junta de Freguesia da Costa da Caparica), INAG e outros 

departamentos e/ou serviços da Administração Central com responsabilidades na área”; 
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c) Na referida reunião, todos os Grupos Municipais se manifestaram de acordo com a 

criação de tal Comissão, com excepção do PS, tendo o Presidente declarado que “não 

havendo unanimidade não tomará qualquer iniciativa para a constituição da Comissão”; 

d) A referida Comissão de Acompanhamento, constituída nos termos referidos em b) faz 

todo o sentido, para que a troca de informações e esclarecimentos sobre o andamento 

dos trabalhos e das soluções técnicas adoptadas possa ser devidamente acompanhada 

pela Assembleia Municipal, com a consequente informação regular aos munícipes sobre 

a situação; 

A Assembleia Municipal de Almada, reunida em Sessão Extraordinária em 2 de Fevereiro de 

2007, delibera: 

1 –  Considerar como positiva a constituição de uma Comissão de Acompanhamento e 

Informação da evolução da Frente de Praias da Costa de Caparica, com o objectivo 

designadamente de acompanhamento e informação do processo de monitorização e 

das acções e estudos de prevenção, consolidação e conservação das praias e 

dunas. 

2 – A referida Comissão deverá ter na sua constituição representantes das Autarquias 

Locais (CMA, AMA e Juntas de Freguesia da Costa de Caparica e da Trafaria), o 

INAG e outros departamentos e/ou serviços da Administração Central, com 

responsabilidades na área. 

3 – Considerar que, em representação da Assembleia Municipal, a referida Comissão 

deverá integrar representantes de todos os Grupos Municipais. 

4 – Sugerir a consideração do alargamento da composição desta Comissão a 

representantes de interesses específicos locais, designadamente a Pescadores e 

Apoios de Praia. 

5 – Mandatar a Mesa da Assembleia para que formalize esta proposta junto da 

Administração Central, nomeadamente o INAG, e da Administração Local (CMA), 
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encetando os procedimentos para a constituição da referida Comissão de 

Acompanhamento e Informação, nos termos descritos nos pontos anteriores. 

 
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 5 de Fevereiro de 2007 
 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

       

 (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


