
 

MUNICIPIO DE ALMADA

Assemble ia Munic ipal

EDITAL
Nº 110/IX-4º/2009  

(Plano de Urbanização de Almada Nascente - Cidade da Água 

(PUAN))

EU,  JOSÉ  MANUEL  MAIA  NUNES  DE  ALMEIDA,  PRESIDENTE  DA  ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DO 

CONCELHO DE ALMADA

Torno público que na Segunda Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Setembro de 

2009, realizada no dia 18 de Setembro de 2009, a Assembleia Municipal de Almada aprovou a 

Proposta  Nº  99/IX  de  inic ia t iva  da  Câmara  Munic ipal,  aprovada  em  Reunião  Camarár ia  de  

09/09/2009,  sobre  o  «Plano  de  Urbanização  de  Almada  Nascente  -  Cidade  da  Água» , através da 

seguinte deliberação:

 

DELIBERAÇÃO 

A  elaboração  do  Plano  de  Urbanização  de  Almada  Nascente  const i tuiu  um  desaf io  de  elevada  

responsabi l idade impondo o repensar da Cidade e o repensar do Fazer Cidade exig indo uma resposta 

adequada à s ingular idade do lugar, in tegradora dos tempos, das gentes e dos seus s ímbolos.
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Plano de Urbanização que contempla uma área de cerca de 115  hectares entre  Caci lhas e a Cova da 

Piedade, envolvendo e in tegrando os ant igos estale i ros navais da Marguei ra/Lisnave.

Um  processo  mui to  r ico  de  ref lexão,  envolv imento,  par t i lha  e  debate,  de  inovação  pragmát ica,  de 

responsabi l idade  par t i lhada  envolvendo  a  administração  local  e  centra l ,  técnicos  e  

população/cidadãos,  ent idades,  inst i tu ições  e  organizações  locais,  regionais  e  nacionais,  num 

esforço  de  exigência  e  t ransparência  na  aval iação  do  local  e  da  envolvente  e  na  construção  dos 

caminhos do futuro.

Considerando  que  a  Assemble ia  Munic ipal  acompanhou  os  t rabalhos  de  estudo  e  de  pro jecto  at ravés  

de reuniões especí f icas de Representantes dos Grupos Munic ipais e de reuniões de trabalho de todos 

os Elei tos,  designadamente na def inição da Visão Estratégica para a área e os cenários de ocupação  

do  solo  assumindo  como  componentes  estratégicas  para  "Almada  Nascente  -  Cidade  da  Água",  "Um  

Lugar  para Trabalhar",  "Um Lugar  de Relação com a Água",  "Um Lugar  para Habi tar",  "Um Lugar  de 

Cul tura" e "Um Lugar do Conhecimento".

Considerando  que  o  Plano  de  Urbanização  na  presente  versão  f ina l  está  instru ído  e  formatado  de  

acordo  com  as  le is  em  vigor  e  foram  int roduzidas  as  al terações  que  decorreram  da  ponderação  de  

todas  as  par t ic ipações  públ icas  recebidas  e  dos  pareceres  emi t idos  pelas  ent idades,  em  sede  de 
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conferência  de  serv iços  e  das  reuniões  de  concer tação  efectuadas  e  está  em  conformidade  com  os  

inst rumentos  de  gestão  terr i tor ia l  de  níve l  superior ,  nomeadamente  o  PROT-AML,  conf i rmado  no 

parecer  f ina l  emi t ido  pela  Comissão  de  Coordenação  e  Desenvolv imento  Regional  de  Lisboa  e  Vale 

do Tejo do Min is tér io do Ambiente, Ordenamento do Terr i tór io e Desenvolv imento Regional.

Considerando  que  a  versão  f ina l  do  Plano  de  Urbanização  de  Almada  Nascente  t raduz  a  posição  da  

Assemble ia  Munic ipal  assumida  na  Del iberação  aprovada  em  30  de  Junho  de  2004,  assim  como  a 

intensa dinâmica de par t ic ipação e de t rabalho par t i lhado e desenvolv ido ao longo de seis anos, com 

a  População,  com  dezena  e  meia  de  Actores  Chave,  com  os  Ele i tos  Munic ipais  e  de  Freguesia  e  

ainda com mais de duas dezenas de ent idades da Administ ração Centra l do Estado.

Considerando ainda que a "construção da cidade" não se esgota, com a aprovação de um Plano, pelo 

que  a  dinâmica  de  par t ic ipação  e  diá logo  das  Autarquias  com  os  c idadãos  cont inuará  na  

implementação faseada do Plano de Urbanização.

Considerando  por  ú l t imo  que  a  Câmara  Munic ipal  de  Almada  del iberou  por  unanimidade  submeter  à  

aprovação da Assemble ia Munic ipal  a Proposta Final  do Plano de Urbanização de Almada Nascente -  

Cidade da Água.
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A Assemble ia  Munic ipal  de  Almada nos  termos e  para  os  efe i tos  do  disposto  no  nº  1 ,  ar t igo  79º,  do  

Decreto-Lei  nº  380/99,  de  22  de  Setembro,  na  sua  actual  redacção,  e  na  al ínea  a),  do  nº  3,  do 

ar t igo  53º,  da  Lei  nº  169/99,  de  18  de  Setembro,  com  as  al terações  in t roduzidas  pela  Lei  nº  5-

A/2002,  de  11  de  Janei ro,  aprova  a Proposta  Final  do  Plano  de  Urbanização  de  Almada Nascente  -  

Cidade da Água (PUAN) nos precisos termos da del iberação camarár ia de 9 de Setembro de 2009.

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 21 de Setembro de 2009.

                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA)
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