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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: Reabilitação e Rentabilização dos imóveis militares pela autarquia no município 

de Almada ao abrigo da proposta do Governo para reabilitação do património imobiliário 

da Defesa  

 

 

 

Considerando que: 

 

O Governo está a diligenciar junto das autarquias a possibilidade de estas se constituírem como 

interessadas na rentabilização de imóveis militares  

 

O objectivo do Governo passa pela aposta na reabilitação e rentabilização dos imóveis em 

benefício e a favor de projectos que possam ser compatíveis com o interesse público e com o 

necessário financiamento por parte das tutela, no caso concreto, as Forças Armadas 

 

A entidade responsável com competências sobre o património imobiliário da defesa, terá já 

endereçado correspondência aos municípios com o objectivo de se identificar imóveis que 

estejam sediados nos seus concelhos ao abrigo da LIM (Lei das infraestruturas  militares), e cuja 

reabilitação e rentabilização possa interessar a ambas as entidades   

 

A Reabilitação destes imóveis com elevado valor histórico-patrimonial podem ser colocadas ao 

serviço da cultura e do lazer tornando-se parte integrante do espólio local responsável por atrair 

dinâmica económica e novos visitantes ainda por mais numa altura que se pretendem expandir 



e apostar numa verdadeira oferta cultural e turística ou mesmo para uma vertente de novas 

centralidades a favor do empreendedorismo, actividade comercial, formação e investigação  

 

 

Posto isto, 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 - Tem a Câmara Municipal de Almada conhecimento da intenção e da proposta do 

Governo para a rentabilização dos imóveis militares sediados nos concelhos integrados 

na LIM (Lista de Infraestruturas Militares)? 

 

2 - Em caso afirmativo, já foi a autarquia almadense contactada por parte da tutela para o 

efeito dos considerandos atrás mencionados?  

 

3 - Existem no concelho de Almada imóveis pertencentes à Lista de Infraestruturas 

militares? Em caso afirmativo, quais são esses imóveis? 

 

4 - Confirmando-se a existência desses imóveis, tem a Câmara Municipal de Almada 

interesse em os reabilitar e rentabilizar e colocá-los ao serviço de projectos para a 

comunidade? 

 

5 -  As baterias da Raposeira e Alpena na localidade da Trafaria estão integradas na LIM?  

 

 

O Deputado Municipal do CDS-Partido Popular   

 

 

 


