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Exm.º Sr. Presidente  

Assembleia Municipal de Almada   

  

 

Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta forma, o 

deputado municipal do CDS-PP, apresentar o presente Requerimento à Câmara Municipal 

de Almada  

 

Assunto: Criação e encerramento de empresas no concelho de Almada em 2019 e 2020 e 

as respectivas áreas de actividade  

 

Considerando que: 

 

- A actividade económica é um dos principais motores da vida em sociedade responsável 

pelo garante de postos de trabalho e das trocas comerciais que fomentam as dinâmicas 

das comunidades 

 

- A mesma faz parte do quotidiano de milhares de cidadãos nas suas cidades e nos seus 

concelhos, em interacções nas mais variadas áreas da actividade económica e comercial 

que se regem e seguem os ditames das economias de mercado e da liberalização da 

troca de serviços e de produtos num mundo onde os recursos não são infinitos, razão 

pela qual, os mesmos devem ser trabalhados e direcionados verdadeira e objectivamente 

para satisfazer as necessidades da comunidade 

 

- A criação de postos de trabalho está dependente da implementação do sector económico-

empresarial da comunidade tendo também o poder local um papel preponderante quer 

na disponibilização de condições atractivas para fomentar a criação de novos negócios, 

quer na disponibilização de condições paralelas à actividade económica como um 

chamariz para fixar e atrair pessoas para os concelhos 

 

- Cabe às autarquias em complementaridade com o Estado, fomentar todas as condições 

necessárias para que as empresas, sejam elas micro, pequenas ou de maior dimensão, 

possam instalar e prosseguir a sua actividade laboral através de recursos e mecanismos 

fiscais e de incentivos ao desenvolvimento de um tecido empresarial competitivo e 



balanceado para o sucesso capaz de incrementar os índices de empregabilidade e de 

factores críticos de sucesso de uma economia de proximidade  

 

- Os diversos apoios e programas estatais, comunitários, locais, públicos ou privados, 

devem funcionar como uma alavanca ao sector empresarial quer seja de âmbito familiar, 

individual ou de grandes grupos empresariais que contribuam para a consolidação e 

sustentabilidade da economia local não esquecendo, antes pelo contrário a aposta nas 

novas tecnologias nomeadamente com os jovens empreendedores ou mesmo na 

reabilitação de antigas profissões ao mesmo tempo que se integra no sector do emprego 

pessoas mais velhas capacitando-as para novos desafios e para novas oportunidades no 

mercado transformado-as em recursos activos 

 

- Também no caso do concelho de Almada, com recursos naturais e humanos de 

excelência, a começar pela proximidade à capital mais ocidental da Europa e com uma 

geografia ímpar e invejável, é de crucial importância que os responsáveis pela criação de 

emprego e pela implementação e manutenção de novos negócios e novas oportunidades, 

o tecido empresarial comportando dos mais pequenos até mais maiores empresários, 

possam sentir um estímulo e um maior apoio ao nível das suas ambições e dos seus 

objectivos que é criar emprego e dinâmica económica  

 

- Uma boa política de incentivos à criação de novos negócios e de novas empresas ao 

nível local, será a curto, médio e mesmo a longo prazo, um investimento certeiro no 

desenvolvimento do seu comércio, do turismo e lazer e de novas oportunidades por 

explorar que podem trazer dividendos para a comunidade local 

 

- Incentivar a sua criação tal como evitar o seu colapso, são também, objectivos primordiais 

das autárquicas e de toda a sua política de desenvolvimento local 

 

O CDS-Partido Popular ao abrigo do Regimento da Assembleia Municipal de Almada, através do 

seu eleito, vem por este meio, endereçar Requerimento à Câmara Municipal de Almada, 

relativamente às seguintes questões: 

 

 

1 - Quantas empresas foram criadas no município de Almada no período compreendido 

entre 01 de Janeiro de 2019 e 20 de Outubro de 2020? Durante o mesmo período de tempo, 

qual o número efectivo de empresas do município que encerraram a sua actividade?  

 

2 -  Em que áreas foram criadas e encerradas as empresas citadas na questão anterior? 

 

3 - Dessas empresas criadas, quantas tiveram o apoio e ajuda de programas locais de 

incentivo à atividade económica quer da autarquia ou mesmo em parceria com outras 

entidades públicas ou privadas?  

 



4 - Quais os sectores económicos no concelho que mais apresentaram danos e prejuízos 

em resultado directo ou indirecto da pandemia de covid19?      

 

 

 O Deputado Municipal do CDS-Partido Popular  


