
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 

Nº 88/IX-4º/2009  

 

(À realização em Almada da Conferência Internacional "Roteiro 

Local para as Alterações Climáticas: Mobilizar, Planear e Agir") 
 

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/Saudação:  

 

MOÇÃO/SAUDAÇÃO 

 

Considerando que se realizou em Almada, nos passados dias 28 e 29 de Maio, a Conferência 

Internacional “Roteiro Local para as Alterações Climáticas: Mobilizar, Planear e Agir”, co-

organizada pelo ICLEI (Conselho Internacional para as Iniciativas Locais de Ambiente, 

mandatado pela Comissão das Nações Unidas para as Alterações Climáticas – UNFCCC), 

Câmara Municipal de Almada, Agência Municipal de Energia de Almada (AGENEAL), 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e a Agência para a 

Energia (ADENE).  

Considerando que, a convite do ICLEI, entidade à qual a Organização das Nações Unidas 

confiou o mandato para a preparação do Roteiro Local para as Alterações Climáticas, o 

Concelho de Almada organizou e recebeu esta importante Conferência Internacional. 

Considerando que esta iniciativa se integra num processo que decorre a nível mundial, que 

visa levar à dimensão local as renegociações do Protocolo de Quioto sobre alterações 

climáticas, as quais culminarão na redacção de um novo Acordo Global sobre o Clima, acordo 

esse que se pretende abrangente e eficaz, e que valorize devidamente a acção local no 

combate às alterações climáticas. 



  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 

Nº 88 
 

 

 2

Considerando que o Roteiro Local para as Alterações Climáticas assume, como objectivo 

central, a necessidade de serem reconhecidos no texto do novo Acordo Global sobre o Clima, 

actualmente em negociação, o papel e a importância que as autoridades locais desempenham 

no combate às alterações climáticas. 

Considerando que os governos locais, munidos de genuína capacidade de intervenção, 

representam um enorme potencial para que possam ser alcançadas importantes reduções nas 

emissões de gases com efeito de estufa geradas localmente, contribuindo desta forma para a 

resolução de um problema global. 

Considerando que a Conferência realizada em Almada se constituiu como o evento português 

integrado no processo mundial de preparação da Conferência das Partes (COP 15) que se 

realizará em Copenhaga, Dinamarca, em Dezembro do corrente ano de 2009, tendo contado 

com a participação de especialistas nacionais e internacionais e tendo reunido apoios 

institucionais amplos, entre os quais se inclui o Presidente da República de Portugal. 

Considerando que até ao final da Conferência asseguraram contributos para o Roteiro Local 

para as Alterações Climáticas 53 Municípios Portugueses, os quais representam quase quatro 

milhões de habitantes (37,9% da população portuguesa), e que após a realização da 

Conferência muitos outros Municípios continuam a dar os seus contributos. 

Considerando que, para além das quase quatro centenas de participantes inscritos na 

Conferência, os trabalhos das suas diferentes sessões puderam ser acompanhadas, em 

tempo real, através do serviço “Live Net” do Portal Sapo e do próprio site da Conferência na 

Internet, mobilizando a atenção e participação de muitos milhares de cidadãos que visitaram 

aqueles sites durante a conferência. 

Considerando a importância do documento final do “Roteiro Local para as Alterações 

Climáticas”, compilando os contributos dos municípios portugueses, formalmente entregue 

ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente do Governo de Portugal, Professor Doutor Humberto 

Rosa, e ao Sr. Secretário-Geral e Director Regional para a Europa do ICLEI, Sr. Gino Van 

Begin, tendo em vista a sua integração no documento final a discutir na COP 15 de 

Copenhaga. 
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A Assembleia Municipal de Almada, reunida em Sessão Ordinária a 29 de Junho de 2009, 

delibera: 

1. Saudar a realização em Almada da Conferência Internacional “Roteiro Local para as 

Alterações Climáticas: Mobilizar, Planear e Agir”, sublinhando o êxito obtido pelo trabalho 

desenvolvido no seu âmbito, expresso de forma eloquente na qualidade do documento 

final que reúne os contributos dos Municípios Portugueses. 

2. Estender esta saudação à Câmara Municipal de Almada, aos organismos nacionais e 

internacionais co-organizadores da Conferência, e a todos quantos trabalharam para a sua 

concretização, prestigiando, desta forma, o Município de Almada. 

3. Exortar todos os Municípios Portugueses que ainda o não fizeram, a aderir formalmente 

aos princípios e compromissos definidos no Roteiro Local para as Alterações Climáticas 

aprovado nesta Conferência Internacional, expressando o seu apoio ao documento que 

será discutido na COP 15, em Copenhaga, em Dezembro de 2009. 

4. Expressar o apoio da Assembleia Municipal de Almada à adesão pela Câmara Municipal de 

Almada ao conteúdo e espírito do Roteiro para as Alterações Climáticas. 

 

 

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) 

 

 

 


