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EDITAL 

Nº 84/IX-4º/2009  

 

(Apoio e Desenvolvimento das Actividades Económicas 

(Comércio Tradicional)) 
 

EU, JOSÉ 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 Junho de 2009 

da Assembleia Municipal de Almada, realizada no dia 29 de Junho de 2009, a Assembleia 

Municipal aprovou a seguinte Moção/Deliberação:  

 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO 

Portugal continua a ser afectado por grave crise económica e social, que se reflecte de forma 

preocupante particularmente na vida dos trabalhadores e suas famílias e na situação 

económica das micro, pequenas e médias empresas, de que o comércio tradicional é parte 

importante. 

Neste contexto o Município e em particular a Câmara Municipal tem vindo a tomar medidas, 

nomeadamente de apoio às pequenas empresas, como é o caso a título de exemplo da 

isenção da Derrama abrangendo 3.500 das 5.000 empresas do Concelho e os apoios ao 

comércio local para diversas iniciativas com subsídios superiores a 500.000 Euros. 

Ainda no corrente ano e tendo em vista atenuar os problemas com que se debate o tecido 

empresarial e assente numa Estratégia Municipal Integrada de Desenvolvimento Económico e 

Social, a Câmara Municipal apresentou várias candidaturas ao Quadro Referência Estratégico 

Nacional, promovendo a dinamização do Centro da Cidade com a localização de Projectos 

Âncora. 

Foram assim já aprovadas as seguintes candidaturas: 

a) Promoção de Almada Velha e Dinamização do Comércio Tradicional com um investimento 

de 217.000,00 Euros. 
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 Pretende-se qualificar os recursos humanos e promover a empregabilidade, tendo em vista 

a promoção de novas e tradicionais actividades económicas, reforçar as competências em 

actividades geradoras de empregos mais qualificados e socialmente valorizados no sector 

do comércio local. 

b) A implementação do "Quarteirão das Artes" enquanto espaço para a instalação de 

actividades económicas, com um investimento de 700.000,00 Euros. 

c) O Gabinete de Apoio à Criação de Emprego e Captação de Investimento de suporte à 

actividade empresarial, com um investimento de 100.000,00 Euros. 

d) A instalação da Universidade Sénior de Almada em reconversão da antiga Cooperativa de 

Almada com um investimento de 1.000.000 Euros. 

e) Dinamização dos Estabelecimentos de Comércio e Restauração e Incentivo a Novas 

Formas de Comércio, através do desenvolvimento de um Roteiro Comercial do Concelho, 

em formato digital. Projecto que integra um Directório Temático com evolução de situação 

de prestação de informação sobre os estabelecimentos para o desenvolvimento de uma 

plataforma de e-commerce de concretização de ferramenta dinâmica ao serviço do 

comércio local. Tem um investimento de 2.000.000,00 Euros. 

f) Este projecto integra um Programa muito mais vasto de Apoio à Dinamização do Comércio 

em que a Autarquia e a Associação de Comerciantes estão envolvidos, quer na 

qualificação dos profissionais, quer na promoção de eventos que confiram visibilidade aos 

estabelecimentos e seus produtos (Almada Fashion, Animações de Natal, Concurso de 

Montras, Edição de Roteiro, Concursos Gastronómicos, Animação dos Espaços Públicos), 

quer ainda pelo desenvolvimento de uma marca que promova o Centro Urbano. 

Considerando ainda que a Câmara Municipal na Estratégia de Dinamização e Revitalização da 

Cidade e do Concelho está também a adaptar um espaço na Praça do MFA para instalação da 

Loja do Munícipe - Balcão Multiusos Municipal - que integrará também a emissão do Cartão do 

Cidadão através de protocolo com o Instituto dos Registos e Notariado do Ministério da 

Justiça. 
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Nestes termos a Assembleia Municipal de Almada reunida em plenário no dia 29 de Junho de 

2009, delibera: 

1  -  Manifestar apoio e apreço às iniciativas, projectos e medidas da Câmara Municipal de 

Dinamização e Revitalização do Tecido Empresarial do Concelho e em particular do 

Comércio Tradicional. 

2  -  Manifestar junto do Governo a necessidade de Programas e Medidas Nacionais de Apoio 

ao Comércio Tradicional. 

3  -  Apoiar a Câmara Municipal nas iniciativas para a instalação em Almada da Loja do 

Cidadão de 2ª Geração, reforçando as propostas que desde 2003 o Município vem 

apresentando ao Governo. 

 

 

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 30 de Junho de 2009 

 

 

                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 

 

 

 

 

 

 

 

 


