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EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Junho de 

2002, realizada no dia 28 de Junho de 2002, a Assembleia Municipal de Almada 

apreciou os Pareceres sobre a segurança dos cidadãos, a marginalidade, o combate 

à criminalidade e à exclusão social elaborados pelo Conselho de Segurança dos 

Cidadãos de Almada, assim como o Projecto de Deliberação sobre os mesmos 

apresentado pela Comissão Especializada Permanente dos Direitos e Garantias dos 

Cidadãos, aprovando-os através da seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO 
A Assembleia Municipal apreciou os Pareceres do Conselho de Segurança dos 

Cidadãos de Almada sobre a situação no município relativamente aos problemas 

de segurança dos cidadãos e marginalidade e do combate à criminalidade e à 

exclusão social. 

A Assembleia Municipal considera muito positivo o trabalho produzido pelo 

Conselho de Segurança relatado nos Pareceres sobre "Segurança e 

Criminalidade", "Protecção Civil", "Sócio-Económico" e de "Inserção Social". 

A Assembleia Municipal nos termos e para os efeitos do artigo 4º, nº 3, da Lei nº 

33/98, de 18 de Julho, aprova os quatro pareceres relativos ao ano de 2001. 
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A Assembleia Municipal manifesta o seu claro apoio às propostas de solução para 

os problemas de segurança dos cidadãos, destacando que:  

 1 - Diminuíram os índices de criminalidade participada no ano de 

2001, comparativamente com o ano de 2000, sem que tenha 

diminuído o sentimento de insegurança nos cidadãos. 

 2 - Uma das maiores preocupações dos cidadãos é a segurança de 

pessoas e bens, perante os fenómenos de delinquência, de 

marginalidade, de tráfico e consumo de drogas e da 

criminalidade que lhe está associada. 

 3 - O Combate à criminalidade passa fundamentalmente pelo 

combate às suas causas sociais mais profundas, em que se 

destaca as desigualdades, as injustiças, a exclusão, a 

desumanização da sociedade. 

 4. Para o reforço da eficiência da actuação das forças de 

Segurança e a melhoria da Segurança na área do Município, e 

tendo também em consideração que nos dois primeiros meses 

de 2002 o registo da criminalidade é superior ao período 

homólogo de 2001, apresentam-se as seguintes medidas 

específicas: 

  a) Reforço do policiamento de proximidade e do 

patrulhamento das zonas consideradas de risco e/ou de 

maior ocorrência de delitos; 

  b) Fortalecimento do efectivo humano e dos meios 

operacionais  necessários  ao  indispensável  cumprimento  



 
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 

 

Nº 105/VIII/2002 (Continuação) /3 

 

   das missões das forças de segurança. Os efectivos devem 

aproximar-se urgentemente do rácio polícias/habitantes - 

R 0,003 (três polícias por cada 1000 habitantes). 

  c) Construção de novas instalações para as forças de 

segurança, cujos terrenos, à excepção do Plano Integrado 

de Almada, já foram doados pelo Município ao Ministério 

da Administração Interna: 

   - Quartel da GNR na Charneca de Caparica/Sobreda, 

para instalar condignamente o Grupo Territorial de 

Almada, o Destacamento e o Posto Territorial de 

Almada. 

   - Posto Territorial da GNR no Monte de Caparica. 

   - Intervenção imediata na reparação do Posto da GNR na 

Trafaria, onde chove como na rua, com vista a criar 

um mínimo de condições para aquartelar os agentes, 

até que esteja concluído o Posto Territorial no Monte 

de Caparica, instalação a criar com a maior urgência. 

   - Esquadra da PSP no Laranjeiro/Feijó. 

   - Esquadra da PSP na Costa de Caparica, em substituição 

das instalações provisórias. 

- No parque de viaturas rebocadas pela PSP, é 

necessária a criação de um espaço para os agentes e de   



 
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 

 

Nº 105/VIII/2002 (Continuação) /4 

 

uma recepção para os automobilistas que vão 

resgatar as viaturas. 

  d) Redimensionamento urgentíssimo do Parque Automóvel da 

PSP e da GNR, em completo estado de envelhecimento, em 

insuficiente número e em qualidade e tipo das viaturas. 

  e) Solidificação da dinâmica ou implementação dos 

programas especiais Escola Segura, Segurança de Idosos, 

Comércio Seguro, Segurança nos Transportes, Inovar e 

Droga. 

  f) Reconhecimento dos direitos e de inserção dos imigrantes e 

das minorias étnicas. 

  g) Prevenção e tratamento da toxicodependência e combate 

resoluto ao tráfico de estupefacientes. 

  h) Criação ou intensificação dos mecanismos de coordenação 

e cooperação entre as Forças de Segurança. 

 5 - Regista com satisfação a criação de novas equipas cinotécnicas 

e a concentração na esquadra da Divisão da PSP no Pragal do 

subsistema de investigação criminal da Comarca de Almada, 

com equipas de pesquisa na Costa de Caparica, e a criação 

sob a responsabilidade da GNR do Núcleo de Apoio Técnico e 

também o Serviço de Protecção da Natureza. 

A Assembleia Municipal manifesta ainda o seu claro apoio ao parecer sobre a 

Protecção Civil e: 
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 6 - Sublinha como muito importante a homologação, pela 

Comissão Nacional de Protecção Civil, do Plano Municipal 

de Emergência e da acção continuada do Serviço Municipal 

de Protecção Civil na introdução de todos os dados 

considerados importantes para uma cabal resposta em 

situações de emergência. 

 7 - Mantém o alerta para os riscos e inconvenientes vários que 

prejudicam significativamente as condições de vida urbana e 

a segurança dos cidadãos pela actividade das empresas 

petrolíferas localizadas na área ribeirinha das Freguesias da 

Caparica e Trafaria, assumindo particular gravidade a 

situação de Porto Brandão devido à circulação de camiões 

transportando produtos petrolíferos. 

  Considera necessário a implementação das conclusões da 

Comissão para o Reordenamento dos Tráfegos Rodo-Fluviais 

de Combustíveis Líquidos do Porto Brandão e Banática, 

designadamente com a construção das alternativas viárias e 

de modo de transporte. 

A Assembleia Municipal manifesta ainda o seu apoio aos pareceres sobre a 

situação sócio-económica, as actividades sociais de apoio aos tempos livres, a 

toxicodependência e inserção social salientando as propostas de: 

 8 - Promoção de políticas de valorização do trabalho e aumento do 

nível e qualidade de vida dos trabalhadores como factor de  
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   dinamização de um desenvolvimento económico e social 

sustentáveis e uma exigência de natureza social. 

 9 - Aumento da rede de equipamentos do ensino pré-escolar, e que 

o Planeamento e Programação de novos equipamentos para o 

Concelho tenha em conta a intervenção das IPSS, devendo 

também ser equacionado o alargamento dos horários de 

funcionamento dos Jardins de Infância da Rede Pública, por 

forma a compatibilizá-los com os horários de trabalho dos 

pais dos alunos. 

 10 - Recomendação que a nível nacional, seja considerada a 

legislação necessária para que outras valências, 

designadamente os ATL e Salas de Estudo, integrem o 

Sistema Público de Ensino. 

 11 - Promoção da integração dos imigrantes, nomeadamente 

através da aprendizagem do português e da Cidadania. 

 12 - Continuidade dos programas de promoção de habitação social 

e da recuperação e requalificação dos bairros sociais. 

- Recomenda-se que os novos realojamentos das famílias 

das várias etnias feito no Concelho, envolvam todas as 

instituições, coordenando as suas acções por forma a 

garantir uma efectiva integração. Nos actuais bairros 

sociais deve ser intensificada a construção de 

equipamentos sociais e de segurança como meio de 

favorecimento da integração das pessoas. 
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 13 - Necessidade de criação de um Plano Municipal de Prevenção 

na área da toxicodependência. 

 14 - Implementação de uma rede pública de estabelecimentos de 

apoio à prevenção e tratamento da toxicodependência e à 

reinserção social. 

 15 - Criação de instalações dimensionadas para o CAT de Almada 

(Centro de atendimento a Toxicodependentes), com 

localização apropriada, por forma ao exercício das funções 

que presta nos cuidados primários e da prevenção que daí 

advém para a sociedade. 

  O CAT presta um assinalável serviço no apoio aos cuidados 

primários de toxicodependentes, sendo da maior importância 

criar o mínimo de condições de funcionalidade, dimensão e 

localização, para que este apoio possa servir a comunidade 

toxicodependente. 

  A construção de uma unidade de raiz seria o ideal, mas outra 

instalação com mais espaço, melhor adaptação e localização 

torna-se indispensável, para manter em níveis aceitáveis o 

controlo fito sanitário do HIV. 

 16 - Eliminação das barreiras arquitectónicas nos edifícios e 

espaços públicos, nomeadamente escolas, juntas de freguesia, 

correios, bancos, salas de espectáculos, centros de saúde, etc., 

devolvendo os passeios aos peões. 
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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 05 de Julho de 2002 

 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 

                                                     (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 

 

 

 


