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Introdução
Submetemos à apreciação dos órgãos do Município e de todos os Almadenses, o presente
Relatório e Contas de Gerência do Município de Almada referente ao ano de 2018.
A atividade agora objeto de relatório, incide sobre o primeiro ano completo deste executivo
camarário.
O ano de 2018, foi um ano de intensa atividade, num esforço de adaptação dos serviços
camarários no sentido de desenvolver a sua atividade em função das novas orientações do
executivo, expressas nas Opções do Plano e Orçamento validados e aprovados pelos órgãos
municipais. Este processo foi finalizado em setembro, com a aprovação da nova orgânica.
O ano foi marcado, de forma significativa, pelo excelente desempenho económico-financeiro do
município, apesar do impacto das reposições remuneratórias e do aumento da remuneração
mensal mínima garantida, como se pode verificar pela análise das contas do exercício.
Relativamente à execução financeira, destacamos de uma forma resumida, os seguintes pontos:
▪

O aumento de 10% no valor da receita municipal, suportada pelo aumento da receita
corrente que registou uma taxa de execução de 112%;

▪

O aumento do saldo de execução orçamental para a gerência seguinte de 35M€, com as
receitas a ultrapassarem a despesa em 30%;

▪

A receita originária de atividade foi responsável por 13% da receita total do Município
(aumento de cerca de 24%). Para aquele montante, contribuíram particularmente as
receitas do serviço de recolha e encaminhamento de resíduos sólidos e as taxas sobre
operações de loteamento e obras de particulares;

▪

A despesa executada ficou aquém da despesa orçamentada (84%), sendo que a
aquisição de bens e serviços registou uma redução de 10% relativamente a 2017;

▪

As reposições remuneratórias e o aumento da remuneração mensal mínima garantida
traduziram-se no aumento das despesas com pessoal relativamente ao ano anterior,
ainda assim aquém do previsto em sede de Orçamento;

▪

Os investimentos efetuados são principalmente constituídos pelo investimento em
edifícios escolares e construções de viadutos e arruamentos, embora a reparação de
edifícios, os parques e jardins, o equipamento básico e outros investimentos assumam
também alguma relevância;

▪

A despesa do Município com encargos financeiros revela uma redução de cerca de 4%
relativamente ao ano anterior;

▪

A estrutura financeira da execução das linhas de orientação não se afastou, no essencial,
da estrutura prevista em sede de Orçamento Municipal;

▪

A despesa em Grandes Opções do Plano dirigiu-se, principalmente, para as Funções
Sociais, entre as quais se destacam a despesa em serviços de educação, em resíduos
urbanos, com a proteção do meio ambiente e conservação da natureza, e em atividades
culturais, nomeadamente de apoio a artes performativas;

▪

A diminuição das dívidas de terceiros ao Município (principalmente de médio e longo
prazo), quer em valor, quer relativamente às restantes componentes do ativo.
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Quanto às atividades desenvolvidas em 2018, realçamos as seguintes:
▪

Nas áreas sociais e de habitação, continuámos a consolidar o trabalho de inclusão social,
reforçando o trabalho em rede com o envolvimento das várias associações, instituições
de solidariedade social e outras, no sentido de melhor implementação das políticas
municipais e rentabilização dos recursos financeiros existentes;

▪

Para suporte da elaboração da estratégia local de habitação, foi iniciado o trabalho de
levantamento das carências e necessidades a nível da habitação social, com a
identificação aprofundada das obras a realizar no parque habitacional camarário; o
ajuste dos agregados familiares aos fogos ocupados e verificação da titularidade de
ocupação dos mesmos; a identificação das situações de sem-abrigo; o mapeamento
exaustivo dos fogos sem condições de habitabilidade, ou de habitabilidade precária;

▪

Quanto às atividades de âmbito recreativo, cultural e desportivo, mantivemos o apoio
ao movimento associativo, nas suas diferentes dimensões, com apoios a companhias de
teatro, dança e música e clubes desportivos, quer com a celebração de protocolos quer
com apoios financeiros pontuais;

▪

Continuaram a realizar-se várias outras iniciativas de adesão popular, tais como Vamos
Cantar as Janeiras, Caparica Primavera Surf Fest, Comemorações do 25 de abril,
marchas populares, Dia da Cidade, Festival de Teatro de Amada, Sol da Caparica, Almada
Somos Nós, etc.;

▪

Dinamizámos as Áreas de Reabilitação Urbana (ARUs) dos núcleos históricos do
concelho;

▪

Investimos fortemente na área da higiene urbana, designadamente em meios humanos
e equipamentos;

▪

Foi iniciado o projeto de reforço da rede de parques infantis;

▪

Desbloqueámos a situação da Escola da Charneca, que permitiu a conclusão das obras
em 2019;

▪

Lançámos projetos e empreitadas conducentes à reabilitação/requalificação de mais
escolas municipais;

▪

Finalizámos, em parceria com o CLASA, o Plano de Desenvolvimento Social para o
triénio;

▪

Criámos condições para o estabelecimento de novas parcerias estratégicas,
nomeadamente com a Universidade Nova;

▪

Através de um trabalho de promoção consistente, projetámos a centralidade de Almada
para o exterior, abrindo-a à revitalização e ao investimento.

Entretanto, em 2108 foram lançadas novas iniciativas com enorme sucesso de público, entre as
quais salientamos:
▪

Almada XTREME Sprint, evento que permitiu que os almadenses usufruíssem da
utilização das instalações dos antigos estaleiros da Lisnave e que contou com a
assistência de perto de 18.000 espetadores;

▪

Mundialito de Futebol de Praia, com seleções de 4 países e transmissão para 150 países,
com forte adesão do público e vitória nacional;
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▪

Implementação do Programa +LEITURA, +SUCESSO, no âmbito do desenvolvimento das
competências da leitura;

▪

O festival de literatura juvenil READ ON (organização em conjunto com o Agrupamento
de Escolas Carlos Gargaté), que mobilizou aproximadamente 4.000 pessoas, nas
diversas iniciativas que animaram o Solar dos Zagallos, durante 3 dias;

▪

Almada Feliz, iniciativa que decorreu na época natalícia e que trouxe a Almada algumas
das maiores figuras nacionais do mundo do entretenimento e cultura, (Bruno Nogueira,
Carlão, Herman José, Ricardo Araújo Pereira - que atuou em Almada pela primeira vez,
entre outros), acolhendo cerca de 10.000 espetadores;

▪

Natal no Chalet - pela primeira vez, realizou-se em Almada uma sessão de
vídeomapping, projetado na fachada do Chalet Ribeiro Telles.

Quero deixar uma palavra final para os trabalhadores da Câmara Municipal, dos SMAS e da
ECALMA que cumpriram, na sua globalidade, com empenho e dedicação, as suas tarefas e
funções, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no Concelho de Almada.

Inês de Medeiros
Presidente da Câmara Municipal de Almada
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1 - SOLIDARIEDADE, INCLUSÃO E HABITAÇÃO

1.1 - PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL

No período em apreço os serviços da Divisão de Manutenção de Equipamentos
Municipais realizaram 6 intervenções, de apoio às seguintes atividades:
▪ Mês do Idoso (1);
▪ Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (5).

1.1.1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
1.1.1.1 - Prosseguir a redução dos índices de pobreza, com especial enfoque no combate à pobreza infantil, na
proteção da população idosa em risco, e no acompanhamento às famílias em situação de insuficiência social
e económica;
1.1.1.2 - Prevenir e assistir nas situações de pobreza e de exclusão através de iniciativas destinadas à
educação, formação e empregabilidade enquanto instrumentos de mobilidade social e profissional;
1.1.1.3 - Detetar, encaminhar e acompanhar as situações de pobreza e risco social, com recurso a gabinetes
técnicos de proximidade com ação direta no território e capacidade de articulação com as instituições locais;
1.1.1.4 - Avaliar, rever e cumprir com o Plano Municipal de Emergência Social (PMES) dirigido a pessoas e
famílias em situação de precariedade social aguda;
1.1.1.5 - Intervir especificamente em matéria de assistência à população sem abrigo, no âmbito do NPISA, em
articulação com os centros de saúde locais e no âmbito do Plano Municipal de Emergência Social;
1.1.1.6 - Atuar junto dos moradores e grupos de cidadãos do 2.º Torrão, Cova do Vapor e Terras da Costa,
para efeitos de caracterização de situações de pobreza e carência extrema, e estruturação de soluções
permanentes para as pessoas e para o conjunto do núcleo precário.

Projeto Odisseia: Organização e implementação da 3ª fase do projeto ODISSEIA da
ARTEMREDE; Apresentação pública do trabalho final do projeto – curta-metragem «Visita
Guiada» – no dia 1 de junho, no Centro Juvenil de Santo Amaro;
Projeto meio no meio/ARTEEMREDE: Elaboração da Candidatura à 3ª edição do
Programa PARTIS, da Fundação Calouste Gulbenkian, em parceria com a ARTEMREDE com
(Lisboa, Barreiro e Moita) – selecionada pelo Júri;
Projeto PORBATUKA: Acompanhamento do Projeto em parceria com ARPILF e com a
União de Freguesias do Laranjeiro e Feijó, renovação do Protocolo, para o ano de 2019;
Plano de Emergência Social: Acompanhamento e análise de propostas de apoio no
âmbito do Protocolo; Monitorização da execução do PMES no 4º trimestre de 2017 e
monitorização anual; Monitorização da execução do PMES no 1º e no 2º semestre de
2018; Elaboração do relatório de 2017 e dos procedimentos para execução do relatório
anual; Preparação de proposta para alteração do Regulamento e novo modelo de PMES;
Assinatura de Protocolo com as instituições parceiras para o ano de 2019;
Constituição e implementação do NPISA no âmbito da nova estratégia nacional, com
aprovação em Câmara a 29 de março; Elaboração e gestão de base de dados;
Apresentação do Plano de Ação para 2018; Constituição de Equipa de Rua Diurna;
Acompanhamento e encaminhamento de pessoas em situação de sem-abrigo; Elaboração
de Plano Prévio de Intervenção para as vagas de frio; Criação de espaço de acolhimento
de emergência em Almada; Participação nas reuniões dos NPISA da AML e com o GIMAE;
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Preparação e organização de atividades desportivas integradas no Projeto do CLDS – 3G
a decorrer nos territórios das Terras da Costa e no 2º Torrão na Trafaria desenvolvido pela
Santa Casa da Misericórdia de Almada, com o apoio de vários serviços da CMA, na
realização de várias ações de limpeza e animação, procurando envolver os moradores;
Intervenção no 2º Torrão e Terras da Costa/CLDS-3G Sai e Age: Preparação e
acompanhamento do plano de ação para 2018; Realização de iniciativas comunitárias e
formações com os moradores dos Bairros do 2º Torrão e das Terras da Costa;
Acompanhamento da população das Terras da Costa relativamente ao fornecimento de
energia elétrica no Bairro;
A DMOMU assegurou o apoio técnico e logístico à Divisão de Habitação tendo em vista
a caraterização sociodemográfica da população residente em áreas críticas de
realojamento e para a definição da estratégia municipal de habitação;
Estes territórios foram objeto de reflexão, trabalho e propostas de intervenção no
âmbito dos trabalhos de Revisão do Plano Diretor Municipal de Almada (RPDMA) através
de Projetos Estratégicos (PE) e na Planta de Ordenamento (PO).

1.1.2 - REFORÇO DA INCLUSÃO E DA IGUALDADE
1.1.2.1 - Conceber e testar programas de ação e formação para a inclusão social, económica e política de
todos os cidadãos;
1.1.2.2 - Desenvolver uma plataforma digital para a coesão social, que seja facilitadora do acesso das
populações à rede de apoios pública e privada/terceiro setor, que permita a interação com as entidades com
capacidade de intervenção local, e potencie a cooperação direta entre cidadãos (cfr. 5.1.3.2);
1.1.2.3 - Desenvolver e implementar o Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de
Género, em articulação com os parceiros locais e em estreita ligação com o Plano Municipal para a Igualdade
de Género;
1.1.2.4 - Proceder à aplicação e divulgação do Plano Municipal para a Igualdade de Género e dos princípios
que o mesmo promove;
1.1.2.5 - Desenvolver um programa de reabilitação urbana e dos equipamentos municipais de modo a garantir
as condições de acessibilidade para todos, numa lógica de mobilidade inclusiva, enquadrada pelos planos
municipais correspondentes (cfr. 4.6.1);
1.1.2.6 - Realizar e dinamizar ações próprias e em colaboração com outras entidades, destinadas à
abordagem, debate e educação para a violência de género, violência doméstica, e outras formas de
violência baseadas na diferença étnica, social ou cultural.

PMIG: Acompanhamento da candidatura ao Programa ERASMUS+KA, do projeto
«COLOURFUL CHILDREN»; Participação nas comemorações do Dia Municipal para a
Igualdade; Participação na Formação «Almada Comunica Igualdade».
Assinatura do Protocolo RADAR – Rede de Apoio a Pessoas Idosas Vítimas de Violência
(com o Grupo Concelhio de Idosos, a GNR, a PSP, a ACES, o HGO e a UMAR);
Acompanhamento e dinamização da RADAR; Edição do «Guião de Orientações Técnicas
para Identificação, Sinalização e Intervenção com Pessoas Idosas Vítimas de Violência
Doméstica e Maus Tratos no Concelho de Almada», criação e abertura da linha de
emergência RADAR (800910073) e divulgação do mesmo.
Elaboração de proposta de metodologia para a implementação do Plano; Constituição do
Grupo Concelhio Contra a Violência Doméstica e de Género; Aprovação do Plano de
Atividades para 2018; Funcionamento estrutural e metodológico e diagnóstico contínuo
do Observatório da Violência Doméstica e de Género de Almada.
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No âmbito das medidas definidas, foi executado:
Recolha, organização e sistematização de indicadores sobre a composição dos órgãos
sociais das organizações do terceiro setor, sedeadas no concelho, desagregado por sexo
e tipologia de funções. A organização da presente informação enquadra-se no formato de
colaboração entre o Município de Almada e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de
Género - Medida Simplex - Portugal + Igual | Mapa da Igualdade.
Elaboração de candidatura ao Programa ERASAMUS+KA CHILDREN”.

projeto COLOURFUL

O programa das Comemorações Municipais do Dia Internacional da Mulher 2018,
decorreu de 7 a 28 de março.
O Ciclo Cinema pretendeu ser um alerta, na urgência da afirmação dos direitos de
cidadania e lembrar que viver em igualdade de oportunidades e garantias, é um direito
dos homens e das mulheres.
Integrado na programação regular de cinema no Auditório Municipal Fernando LopesGraça, tratou-se de uma atividade conjunta, PMIG e Auditório, através da programação
consensualização do Ciclo dedicado às Mulheres, à semelhança de anos anteriores.
Nº Total de Espetadores: 278 (Fonte: Relatório de Bilheteira do Auditório)
Exposições
Em dois equipamentos municipais – Oficina de Cultura e Galeria Municipal de Arte,
decorreram duas exposições, tendo como autoras duas mulheres com percursos
distintos.
Pontuar o programa de comemorações com a apresentação de trabalhos na área das
artes plásticas, garantido a presença de mulheres artistas, conforme os pressupostos
definidos mencionados anteriormente, foi objetivo presente nas exposições.
8 de março “O Prodígio da Experiência” de Ana Hatherly – Galeria Municipal de Arte de
Almada;
17 a 28 de março Art Keeps me Alive e Andreia Alves – Oficina de Cultura.
Ciclo de Conferências - As duas conferências realizadas sob o título Quotidianos de “DES”
IGUALDADE, tiveram lugar no Auditório da Biblioteca da Faculdade de Ciências e
Tecnologia, Campus de Caparica e Sala Pablo Neruda do Fórum Municipal Romeu Correia.
O formato deste Ciclo permitiu, pela primeira vez, introduzir a abordagem ao quotidiano
de mulheres, sendo que a educação, o trabalho, o desporto, a ciência e a imigração foram
os temas, em torno dos quais, de refletiu sobre desigualdades, estereótipos e cidadania.
Programa/temática das Conferências:
19 de março - O Papel da Mulher na Produção do Conhecimento Científico
Organização: Câmara Municipal de Almada e FCT NOVA, Caparica
20 de março - Lutas e Quotidianos de Mulheres
Neste domínio foram concretizadas duas iniciativas:” Pedalar pela Igualdade” e “Salto
para a Igualdade”.
Animação do Espaço Público – Amada Fórum
Campanha Pública de Sensibilização
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Realizada pela 1ª vez a Campanha, procurou através da divulgação de indicadores
estatísticos revelar a realidade das situações de desigualdade que permanecem na
atualidade, apesar dos progressos verificados no plano da Igualdade de Género.
Com recurso a uma imagem de proximidade – fotografia de rostos de mulheres do
concelho – algumas com particular reconhecimento público em áreas como a ciência e a
administração, a Campanha divulgou informação sobre mulheres na investigação, na
divisão de tarefas, em cargos de decisão e no trabalho.
A Campanha utilizou como suportes a rede de outdoors, o site da Câmara e outros
suportes comunicacionais em formato papel como o Programa das Comemorações do Dia
Internacional da Mulher e Marcador dos lápis.
Comemorações do Dia Municipal para a Igualdade 2018, cujo programa integrou:
. Ciclo de Encontros “Ser Igual” - associado aos temas da Campanha Marca a Diferença.
Defende a Igualdade, o Ciclo de Encontros contou com a realização de quatro sessões
tendo como temáticas: Discriminação Racial e Étnica, Discriminação na Idade,
Discriminação e Orientação Sexual e Violência no Namoro. O Ciclo contou com um total
de 200 presenças;
. Espetáculo de Dança – realização de dois espetáculos pela Alcateia Companhia Artística,
uma criação especialmente concebida para assinalar o Dia Municipal para a Igualdade;
. Campanha pública de sensibilização sob o lema: Diz não ao Preconceito. Marca a
Diferença, Defende a Igualdade: preparação de conteúdos, seleção de participantes,
organização das sessões fotográficas, elaboração de propostas gráficas;
Lançamento do projeto Almada Comunica Igualdade, com a realização de formação
interna e a produção do Guia de Apoio para a implementação do projeto
Programação e organização da 2ª Ação de Formação no âmbito do projeto Almada
Comunica Igualdade, com a participação de 20 pessoas dos serviços municipais.
Participação no grupo de trabalho interno do Plano Municipal para a Igualdade de Género:
reuniões de preparação do Plano de Atividades 2018 e preparação dia municipal para
igualdade; reuniões de apresentação e discussão PMIG no âmbito da rede Social de
Almada; atividades realizadas no âmbito do programa das comemorações municipais do
Dia Internacional da Mulher / 2018 em parceria com outros serviços municipais e
entidades associativas: Ciclo de cinema – projeção de 3 filmes que abordaram temáticas
associadas ao quotidiano de mulheres no contexto da família, reinvenção de percursos de
vida e lutas contra o fascismo; Exposições em dois equipamentos municipais, Oficina de
Cultura e Galeria Municipal de Arte, tendo como autoras duas mulheres com percursos
distintos; duas conferências realizadas sob o título Quotidianos de “DES”IGUALDADE,
tiveram lugar no Auditório da Biblioteca da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Campus
de Caparica e Sala Pablo Neruda do Fórum Municipal Romeu Correia; Realização de duas
iniciativas no âmbito do Desporto e Juventude:” Pedalar pela Igualdade” (em parceria
com Saltapocinhas BTT) com 40 participantes e “Salto para a Igualdade” com 60
participantes. Animação do Espaço Público – Amada Fórum - foi celebrado o Dia 8 de
Março, com uma ação que permitiu interagir com as pessoas, através duma máquina
fotográfica com frases alusivas ao dia; Realização pela 1ª vez a Campanha Pública de
Sensibilização, através da divulgação de indicadores estatísticos, e a revelação da
realidade das situações de desigualdade que permanecem na atualidade; Oferta de
brinde alusivo ao dia Internacional da Mulher a trabalhadores da CMA e SMAS; Oferta de
t-shirt aos participantes nas atividades: Pedalar pela Igualdade e Salto pela Igualdade;
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Organização e realização de 4 ciclos de encontros subordinados ao tema “Marca a
Diferença. Defende a Igualdade”. Planeamento e organização de duas ações de formação
subordinadas à temática “Comunicação Inclusiva”. Realização de dois espetáculos de
dança; Participação em reuniões de avaliação referentes ao Programa do Dia Municipal
para Igualdade e à 1ª ação de formação “Comunicação Inclusiva”.

1.1.3 - SALVAGUARDA E DINAMIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SÉNIOR; PROMOÇÃO DO
ENVELHECIMENTO ATIVO
1.1.3.1 - Delinear e lançar as bases do Plano Integrado de Envelhecimento Ativo, em conjunto com as
entidades locais, promovendo em simultâneo a integração da população sénior na dinamização cidadã do
concelho;

Plano Integrado de Envelhecimento Ativo: Acompanhamento com o Grupo Concelhio de
Idosos a preparação do Plano; Definição de Eixos de Intervenção do Plano Integrado do
Envelhecimento Ativo; Realização de um Fórum de Participação Sénior: Envelhecimento
Ativo, no âmbito do programa do Mês do Idoso; Preparação da Candidatura no âmbito da
operação Idade + - PT2020, para a construção de um Plano de Promoção do
Envelhecimento Ativo; Arrendamento Intergeracional, trabalho desenvolvido em
parceria com a Faculdade de Ciências e Tecnologias, Associação de Estudantes da FCT,
Universidade Sénior Dom Sancho I, Universidade Sénior ÚNICA, USALMA, Universidade
Sénior ABC e Santa Casa da Misericórdia de Almada para implementação do projeto.
1.1.3.2 - Aperfeiçoar os mecanismos de apoio domiciliário e combate ao isolamento sénior, através de
instrumentos mais eficazes e adaptados ao perfil dos utilizadores, tendo em vista uma intervenção adequada,
necessária e sustentada;

Realização de parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Almada para o projeto
«Oficina Domiciliária».
1.1.3.3 - Estudar e preparar novas soluções de teleassistência e/ou contacto direto que contribuam para
diminuir o isolamento da pessoa idosa ou dependente, e para sinalizar situações de risco ou emergência que
devam ser conduzidas para as entidades competentes;
1.1.3.4 - Organizar iniciativas pontuais ou permanentes potenciadoras das relações interpessoais,
intergeracionais e entre grupos temáticos e etários diferenciados, em parceria com coletividades, escolas e
IPSSs;
1.1.3.5 - Estabelecer parcerias temáticas, em especial com as Universidades Seniores do concelho enquanto
espaços privilegiados de educação e aprendizagem permanente, para a promoção da alfabetização, da
adaptação ao mundo digital e do desenvolvimento abrangente de competências da população adulta;
1.1.3.6 - Estruturar e ensaiar programas de arrendamento intergeracional, de baixo custo e alto impacto,
associando estudantes do ensino superior e seniores, propiciando a estes um acréscimo dos rendimentos
mensais e acompanhamento em casa, e aos jovens o acesso a arrendamentos a preço justo e não especulativo,
intermediados pela autarquia;
1.1.3.7 - Dinamizar atividades comunitárias de animação sociocultural destinadas à população idosa, em
colaboração com as comunidades locais e os parceiros da rede social, incluindo as celebrações do mês do
idoso;

Mês do idoso: Realização de atividades e implementação do mesmo em parceria com o
Grupo Concelhio de Idosos;
Natal Sénior: Distribuição ofertas e visita aos Séniores do Concelho integrados em
Instituições locais; Realização do Espetáculo de Natal Sénior, com Celina da Piedade, no
Teatro Municipal Joaquim Benite.
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1.1.3.8 - Apoiar e incentivar o surgimento de projetos de voluntariado social que promovam a
corresponsabilização social de cidadãos e empresas, e a participação destes em processos de interajuda e
solidariedade comunitária;

Estudo e aprofundamento da matéria;
1.1.3.9 - Discutir e testar modelos de rentabilização dos recursos concelhios empenhados na melhoria da
prestação de serviços aos idosos, designadamente em matéria de limpeza e tratamento de roupas, e
reparações no domicilio.

1.1.4 - INTERVENÇÃO SOCIAL ATIVA E PREVENTIVA
1.1.4.1 - Planear e dar início a uma incubadora de empresas com projetos de responsabilidade social, para
reforço da oferta e criação de condições para o empreendedorismo e a inovação neste setor;
1.1.4.2 - Conceber e implementar o programa “Cuidar de Quem Cuida”, destinado a apoiar famílias e pessoas
com responsabilidades assistenciais a terceiros, através designadamente da criação de respostas de
acolhimento temporário para dependentes e outras soluções de suporte;
1.1.4.3 - Rever, reorganizar e reforçar as parcerias com os agentes locais do sector social, designadamente
com as Instituições Particulares de Solidariedade Social, no sentido do estabelecimento de uma cooperação
estruturada e complementar, tendencialmente apta a cobrir o máximo de necessidades em todo o território
do Município;
1.1.4.4 - Impulsionar, em articulação com o Hospital Garcia de Orta, a realização de ações de Formação de
Cuidadores (formais e informais) que permitam o reforço da oferta de serviços de apoio domiciliário,
possibilitem a permanência de pessoas dependentes no seio das suas famílias, reduzam a sua
institucionalização, e prestem apoio aos seus cuidadores;
1.1.4.5 - Prevenir o isolamento de pessoas com patologias de qualquer ordem ao nível da memória, da
demência ou da saúde mental, designadamente através da disponibilização de mecanismos de suporte aos
seus cuidadores;
1.1.4.6 - Incentivar a criação de centros especializados em saúde mental e de espaços de atendimento e
aconselhamento às famílias nestes contextos;
1.1.4.7 - Participar no desenvolvimento do Projeto “Cuidar Melhor”, em parceria com a Alzheimer Portugal
e com a Rede Solidária do concelho, destinada a uma ação específica no âmbito desta patologia;
1.1.4.8 - Conceber e implementar, em conjunto com os agentes económicos e a entidades com ação local, um
projeto de “Farmácias Sociais” de apoio socioeconómico concretizado na disponibilização, pelos parceiros
envolvidos, de bens e consumíveis não sujeitos a receita médica, dinamizado e monitorizado pela autarquia.

Programa “Cuidar de Quem Cuida”: elaboração de documento/síntese de abordagem às
várias vertentes de intervenção municipal neste âmbito (emergência, informação,
formação, organização “descanso”, animação e lazer, estudos/diagnóstico);
Apresentação de enquadramento e estratégias possíveis para a formulação do programa
municipal «Cuidar de Quem Cuida»; Elaboração e aplicação de questionário de
caracterização e levantamento de necessidades dos pais/cuidadores de jovens utentes
das instituições locais de/para a deficiência e elaboração do respetivo relatório-síntese;
Participação na Sessão Pública da Comissão do Trabalho e Segurança Social – Medidas de
Intervenção para o Cuidador Informal, na Assembleia da República; Realização de
Workshop «Cuidadores informais: caraterização, respostas e desafios ao nível local» no
âmbito do evento Almada Somos Nós e sistematização das respetivas conclusões;
Realização de encontro para famílias de jovens participantes nos projetos municipais;
Grupo Concelhio de Idosos: Dinamização e acompanhamento do GCI nas várias áreas de
intervenção e respetivos Grupos de Trabalho. Café;
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Café memória: Acompanhamento das sessões do projeto; Preparação de novo protocolo
para 2019;
Dança e gira: Planeamento, dinamização e avaliação das sessões semanais dirigidas aos
Séniores; Realização de sessões com familiares e comunidade;
Projeto “Cuidar Melhor”: Elaboração de proposta de protocolo de parceria entre CMA,
Associação Alzheimer Portugal e Santa Casa da Misericórdia de Almada; Abertura do
Gabinete Cuidar Melhor, em novembro; Preparação de novo protocolo para 2019.
1.1.5 - APOIO SOCIAL NA INFÂNCIA E ÀS FAMÍLIAS
1.1.5.1 - Promover os direitos e a proteção das crianças e jovens por via de uma ação integrada com a rede
social e junto dos estabelecimentos de ensino, incluindo programas de comunicação, educação e
sensibilização para todas as idades e públicos;
1.1.5.2 - Participar plena e ativamente na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, apoiando e
contribuindo para o desenvolvimento das atividades promovidas por esta e com vista à diminuição das
situações de risco;
1.1.5.3 - Acompanhar as ações e os princípios associados ao movimento das “Cidades Amigas das Crianças”
da UNICEF, e cumprir com o compromisso assumido no seguimento da adesão a este projeto;
1.1.5.4 - Planear e desenvolver em conjunto com escolas e entidades da rede social serviços específicos de
apoio às famílias monoparentais ou em situações análogas, designadamente para resposta a situações de
acompanhamento fora do horário escolar e compatibilização das responsabilidades pessoais e laborais dos
encarregados de educação;
1.1.5.5 - Organizar, com as demais unidades orgânicas municipais, iniciativas associadas a datas ou eventos
relevantes, com enfoque na participação das crianças e na sua formação cívica, e nomeadamente na “Festa
Verde”, no “Interescolas de Teatro”, nas Marchas Populares, em Programa de Férias (durante as interrupções
letivas e nos territórios educativos de intervenção prioritária), no Dia Mundial da Criança, no âmbito do Plano
de Ação Cultural (IPSS) e na Festa de Natal (IPSS).

Proteção das crianças e jovens : Realização das iniciativas do «Mês da Prevenção dos
Maus Tratos na Infância», «Dia Mundial da Criança», «Aniversário da Convenção dos
Direitos das Crianças», Ciclo de cinema «Pelos Direitos das Crianças», apresentação
pública em Reunião de Câmara de 21 de novembro de ideias e propostas de alunos e
crianças em torno desta temática; Comissão de Proteção de Crianças e Jovens:
Presidência da CPCJ e execução das competências atribuídas à Presidente, no âmbito da
Lei de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens; Acompanhamento e
gestão de processos de promoção e proteção de crianças e jovens; Participação nos fóruns
de parceria locais: Núcleo Local de Inserção, CLASA, Projetos Escolhas locais, Plano
Municipal Contra a Violência Doméstica e de Género e Plano Local de Saúde; Dinamização
de sessões de sensibilização sobre a prevenção dos maus tratos na infância, o sistema de
promoção e proteção e a parentalidade positiva; Apresentação do projeto «Selo
Protetor» no âmbito da Receção à Comunidade Educativa;
Plano de ação cultural: Análise dos projetos apresentados, elaboração de proposta de
apoio financeiro, técnico e logístico e acompanhamento dos projetos;
Interescolas de teatro: Realização da iniciativa, com a participação de 15 Equipamentos
de 6 IPSS, num total de 575 participantes;
Programa de férias: Preparação do programa «Férias Jovens Páscoa» e divulgação junto
das IPSS para a Deficiência;
Dia mundial da criança: Organização e implementação do programa comemorativo;
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Marchas populares: participação de 2 IPSS nas marchas dos adultos, decorrente do novo
modelo;
Festival Read on: Acompanhamento do planeamento e implementação do Festival READ
ON em parceria com a Divisão de Educação e o Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté;
Festa de natal: Festa de Natal da infância, espetáculo de circo do Chapitô no dia 7 de
dezembro.

1.1.6 - APOIO SOCIAL NA DOENÇA E PARA A MELHORIA DA SAÚDE DAS POPULAÇÕES
1.1.6.1 - Elaborar, em articulação com a Rede Social e as Instituições Locais da Saúde – ACES, o Plano Local de
Saúde de Almada, incluindo componente de prevenção e assistência social e a prevenção de situações desta
natureza relacionadas com o foro médico;
1.1.6.2 - Participar no grupo concelhio para a saúde mental, em parceria com ACES e a Rede Social;
1.1.6.3 - Intervir junto das comunidades locais, escolares e outras, tendo em vista a divulgação e a adoção de
estilos de vida saudável, em parceria com as instituições de saúde, os clubes desportivos e a estrutura
associativa municipal;
1.1.6.4 - Participar na Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis e estudar a importação para Almada das
melhores práticas divulgadas, bem como colaborações intermunicipais relevantes;
1.1.6.5 - Formar e apoiar o funcionamento do “Fórum da Saúde”, enquanto espaço multidisciplinar e de
representação institucional destinado à discussão sobre a articulação das políticas de saúde no concelho de
Almada;
1.1.6.6 - Proceder ao diagnóstico das respostas para a saúde no concelho, contribuindo assim para a recolha
e sistematização da informação sobre o sector, e para a preparação futura de políticas públicas e medidas
especificas na matéria;
1.1.6.7 - Garantir a integração social da população toxicodependente, em articulação com as instituições
competentes e beneficiando dos programas específicos existentes, contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida dos visados e uma adequada inserção na comunidade.

Plano Local de Saúde: Participação em reuniões de trabalho; Integração da Unidade de
Cuidados na Comunidade nas piscinas municipais na valência de pré e pós-parto, no
âmbito do protocolo entre a CMA e a ARSLVT; Apoio à realização da iniciativa Dias da
Saúde Cardiovascular em Almada, pelo serviço de Medicina do HGO;
Grupo concelhio para a saúde mental: Realização de sessões do GCSM com a presença
do HGO, GIRA, SICAD e ACES Almada/Seixal, para implementação do mesmo;
Adoção de estilos de vida saudável: Realização da «Caminhada de Sensibilização para a
prevenção do AVC», em parceria com a Divisão de Desporto e o HGO; Realização do
Encontro «Equidade no Acesso à Saúde», em parceria com o ACES Almada/Seixal;
Comemoração do «Dia Mundial da Hipertensão», em parceria com a Sociedade
Portuguesa da Hipertensão; Acompanhamento da Exposição dos Embaixadores da Saúde;
Adesão ao programa comunitário «Diabetes em Movimento»; Comemoração do «Dia da
Saúde Mental» Participação no Eixo IV – Bem-Estar e Saúde , na Plataforma
Supraconcelhia da Península de Setúbal; Adesão ao Movimento Fast Track Cities;
Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis: Participação nas atividades decorrentes da
adesão à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis; Preparação para elaboração do Perfil
da Saúde em Almada;
“Fórum da Saúde”: Elaboração de proposta de implementação do Fórum da Saúde e
respetivas Normas de funcionamento.
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1.1.7 - PROTEÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS CIDADÃOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E EM
SITUAÇÕES EQUIVALENTES
1.1.7.1 - Promover ativamente, por meios próprios e em coordenação com os demais sectores, a participação
e a inclusão em todas as componentes da vida ativa, de pessoas portadoras de deficiência ou em situações
equivalentes;
1.1.7.2 - Estudar, em articulação com os serviços da educação, formas de viabilizar o funcionamento das
unidades de apoio às crianças e jovens com necessidades educativas especiais nos períodos das interrupções
letivas, por forma a elevar os níveis do apoio prestado às respetivas famílias;
1.1.7.3 - Impulsionar projetos e atividades sociocomunitárias com as instituições a operar na área da
deficiência, nomeadamente, os projetos “Dança e Gira”, “Aventuar.ar.te”, “Fins de Semana Diferentes”, “Arte
e Criatividade”, e a Comemoração do Dia Internacional da Pessoas com Deficiência;
1.1.7.4 - Apoiar o acesso e o desenvolvimento de Projetos de Integração na Vida Ativa, em articulação com
serviços e instituições locais;
1.1.7.5 - Acompanhar e assistir em processos de candidatura aos Centros de Apoio à Vida Independente
(CAVI) por parte das instituições locais;
1.1.7.6 - Estruturar plataformas informativas e ações abertas dirigidas aos profissionais da área de
intervenção na deficiência, incentivando a partilha de conhecimento e a cooperação.

Protocolo para desenvolvimento de respostas para a pessoa com deficiência:
Acompanhamento do protocolo realizado com a APCAS;
Grupo Concelhio para a Deficiência: Dinamização do GCpD, designadamente no âmbito
dos questionários de caracterização dos cuidadores informais dos utentes das instituições
de deficiência do Concelho; Realização de convívio/passeio para pais/cuidadores
informais e jovens com deficiência, utentes das instituições locais – Salinas de Rio Maior
e Óbidos);
Dança e gira e Aventur.ar.te: Planeamento, dinamização e avaliação das sessões
semanais e avaliação das competências dos participantes; Atualização das condições de
acesso e participação aos programas; Elaboração de documento de atualização do
protocolo com a FMH; Realização de Encontros de grupo – Festa da Primavera, Festa Final,
Encontro com famílias dos participantes dos projetos, sessão especial com presença do
capitão do Sport Lisboa e Benfica; Planeamento e concretização de projetos anuais –
Acampamento, torneio de Basquetebol e visita à Fragata D. Fernando II e Glória;
Supervisão e formação em contexto dos alunos universitários da FMH/UL, no âmbito de
estágio de licenciatura e de mestrado;
Fins de semana diferentes: Realização de 3 eventos - Tocha, Abrantes e Tavira;
Concurso de arte e criatividade: Preparação, implementação e divulgação do Concurso
de Arte e Criatividade; Montagem e divulgação da Exposição dos trabalhos apresentados
a concurso; Dia internacional da pessoa com deficiência: Elaboração, organização,
implementação e divulgação do programa comemorativo;
Centros de Apoio à Vida Independente (CAVI): Acompanhamento das 2 instituições locais
com candidaturas aprovadas ao CAVI - Associação Alma Sã e Associação de Paralisia
Cerebral Almada/Seixal.

1.1.8 - PROTECÇÃO, ACOLHIMENTO E PROMOÇÃO DOS IMIGRANTES E DAS COMUNIDADES
IMIGRANTES
1.1.8.1 - Implementar o Plano Municipal de Integração dos Migrantes, garantindo o envolvimento dos
imigrantes e das suas comunidades nas ações e atividades que contribuam para o seu acesso à cidadania e/ou
para a plena fruição da mesma;
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Acompanhamento da gestão da candidatura do “Plano Municipal para a Integração de
Migrantes do Concelho de Almada”, aprovada pelo Fundo para Asilo, Migrações e
Integração” do Alto Comissariado para as Migrações, em colaboração com o DISH.
1.1.8.2 - Colaborar, em permanência, com as comunidades imigrantes e/ou com os grupos representativos
das mesmas tendo em vista a sua plena inclusão, a promoção da sua matriz cultural, e a partilha da sua
identidade com as demais comunidades e a população em geral;
1.1.8.3 - Envolver as comunidades imigrantes nos eventos festivos e culturais realizados em Almada, incluindo,
quando possível, a respetiva participação e representação cultural.

Plano Municipal de Integração dos Migrantes: Implementação do Plano Municipal de
Integração dos Migrantes em parceria com entidades locais - Delegação do SEF de
Setúbal, Associação AD SUMUS, Leigos para o Desenvolvimento, Academia Ramiro de
Freitas, IEFP e a munícipe ativista imigrante Sofia Rodrigues; Apresentação do Plano em
plenário do CLASA e aprovação da constituição da Plataforma Representativa das
Comunidades residentes em Almada; Criação de posto de atendimento ao imigrante,
situado nas instalações da Junta de Freguesia da Charneca de Caparica, em parceria com
o CLAIM da Costa da Caparica; Promoção de ações de educação para a saúde junto de
comunidades imigrantes residentes em territórios vulneráveis; Implementação do
projeto de saúde comunitária no Bairro do 2º Torrão - «Tucá-Tulá - Há Conversa com a
Saúde» em parceria com a UCC do ACES Almada/Seixal, a Associação de Moradores, o
Projeto SAI e Age e a Associação Ensaios e Diálogos;
Plano local de integração das comunidades ciganas (plicc): Preparação da construção do
PLICC e subscrição do Protocolo com o Alto Comissariado para as Migrações, IP;
participação na formação «Jovens Mulheres Ciganas: Empoderamento e
Empreendedorismo Social»; Comunidades imigrantes e/ou com os grupos
representativos das mesmas : Projeto «Almada Acolhe: Vamos falar Português?» em
implementação com a Associação Almada Mundo, a Santa Casa da Misericórdia de
Almada, Centro Comunitário Laranjeiro/Feijó, Centro Social Paroquial Nª Sra. Da
Conceição da Costa de Caparica, Associação de Professores do Concelho de Almada e
ÚNICA; Apoio à organização do encontro do Projeto ERASMUS+ «Diversidade e
Integração» do AE Emídio Navarro, com o acolhimento de alunos provenientes de
diversos países da Europa; Apoio a associações de imigrantes na dinamização de eventos
culturais; Assinatura de protocolo com a Associação Cretcheu para a concretização do
projeto UADE-CV – Apoio aos doentes evacuados de Cabo Verde; Realização da 4ª edição
da Feira Intercultural em parceria com a Associação AD SUMUS e a União de Freguesias
de Laranjeiro/Feijó.

1.2 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E TERCEIRO SECTOR

1.2.1 - CONDIÇÕES E REGULAMENTAÇÃO DO APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO
1.2.1.1 - Avaliar e proceder à revisão do Regulamento Municipal de Apoio às associações, coletividades e
IPSSs, passando a incluir de forma expressa a aplicação de modelos de contratualização por resultados e a
avaliação e auditoria das condições acordadas, aplicáveis a todas as áreas de atuação, designada mas não
exclusivamente social, cultural e desportiva;

Organização de abordagem metodológica para proposta de modelo de organização para
a gestão de apoios, com vista à constituição de Gabinete de Apoio ao Associativismo.
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1.2.1.2 - Prestar apoio às entidades participantes na rede solidária e no movimento associativo através do
Programa Municipal de Apoio ao Associativismo, nas seguintes áreas: construção ou manutenção de
infraestruturas, apoio à aquisição de equipamentos, apoio à aquisição de viaturas, apoio a projetos/eventos,
apoio a projetos incluídos no Plano de Desenvolvimento Social com a majoração prevista no referido
programa -- mediante a observância de critérios de utilidade e de boa utilização da coisa pública;
1.2.1.3 - Incentivar a qualificação técnica e material das entidades a qualquer título apoiadas pelo Município,
e fiscalizar a aplicação dos apoios prestados pontualmente e/ou na execução das parcerias institucionais por
qualquer forma acordadas ou contratualizadas com a Rede Social.

Regulamento Municipal de Apoio às associações, coletividades e IPSS, Participação na
revisão do Normativo do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo.;
Prestar apoio às entidades participantes na rede solidária e no movimento associativo;
Atribuição de apoios a entidades da rede solidária e do movimento associativo no valor
global de 656 369,52€, para o desenvolvimento de projetos e apoio a atividades
desenvolvidas em parceria, quer através de candidaturas ou protocolos realizados.
Apoio ao Movimento Associativo: No âmbito do registo e monitorização das propostas
deliberadas em Reunião de Câmara relativamente às atribuições de apoios
pecuniários/subsídios foram registados 118 encerramentos de deliberações de apoio
pecuniário. Atualização de 78 fichas de elegibilidade das entidades para efeitos de
atribuições de subsídios/apoios pecuniários (agrupamentos de Escolas; Associações de
Pais e outras entidades…). Foram prestados ainda 42 esclarecimentos à Equipa dos
Benefícios Públicos.

1.2.2 - COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO COM A REDE SOCIAL E O MOVIMENTO ASSOCIATIVO
1.2.2.1 - Participar no funcionamento do Conselho Local de Ação Social – CLAS de Almada, assegurando o
cumprimento da legislação em vigor e o funcionamento do núcleo executivo e plenário de acordo com o
regulamento desta estrutura;
1.2.2.2 - Participar na Plataforma Supraconcelhia da Península de Setúbal da Rede Social, assegurando a
concertação entre as entidades participantes e a realização de ações e projetos de âmbito intermunicipal;
1.2.2.3 - Promover, no âmbito da Rede Social, a iniciativa “Almada Somos Nós”, destinada à divulgação das
boas práticas e dos recursos concelhios em matéria de ação social;
1.2.2.4 - Executar as ações da competência do Município inscritas no Plano de Desenvolvimento Social, e
dinamizar a participação da rede solidária, associativa e privada na implementação do mesmo;
1.2.2.5 - Proceder ao diagnóstico contínuo da situação social municipal e do funcionamento da rede social,
modulando as suas ações e as políticas públicas prosseguidas em função dos resultados obtidos;
1.2.2.6 - Apoiar e impulsionar o funcionamento dos grupos informais concelhios integrados ou a integrar na
rede social, nomeadamente o grupo concelhio de idosos, o grupo concelhio da deficiência e o grupo concelhio
contra as violências.

Conselho Local de Ação Social – CLAS de Almada: Preparação e dinamização das reuniões
do Núcleo Executivo e Plenários de acordo com o regulamento da estrutura; Divulgação
de informação à Parceria; Preparação e implementação do Encontro da Rede Social:
«Rede Social de Almada – Um Compromisso de Desenvolvimento Integrado. Que
modelo de colaboração?»; Plataforma Supraconcelhia da Península de Setúbal:
Acompanhamento e participação na Plataforma Supraconcelhia da Península de Setúbal,
ao nível do plenário e dos Grupos de trabalho;
“Almada Somos Nós”: implementação da 2ª edição do evento «Almada Somos Nós»;
que decorreu entre 10 e 12 de outubro;
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Plano de Desenvolvimento Social: Elaboração e desenvolvimento do PDS 2018-2021 e
respetivo Plano de Ação 2018-2019, aprovados em reunião plenária do CLAS de Almada;
Acompanhamento dos grupos informais concelhios: Dinamização do Grupo Concelhio de
Idosos e dos respetivos plenários gerais e participação em Grupos de Trabalho
direcionados. Dinamização do Grupo Concelhio para a Deficiência, sistematização e
aprofundamento do diagnóstico social da área.

1.3 - POLÍTICAS DE HABITAÇÃO E PATRIMÓNIO HABITACIONAL SOCIAL

1.3.1 - POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
1.3.1.1 - Caracterizar a situação habitacional em Almada e desenvolver uma política integrada de âmbito
municipal destinada a garantir o acesso a habitação com qualidade e a preço justo não especulativo, sem
prejuízo da necessária renovação, reabilitação e rentabilização do parque habitacional;

Acompanhamento do Levantamento do Parque Habitacional propriedade do Município,
com o fornecimento de informação sobre os arrendatários municipais e o edificado.
Efetuadas quatro (4) reuniões com os Representantes de Prédio e a empresa responsável
para informar aqueles da realização do referido levantamento;
1.3.1.2 - Colaborar ativamente na execução e acesso aos programas de habitação definidos ao nível da
administração central, nomeadamente o “1º Direito - Programa de Apoio ao Direito à Habitação”, e o “Porta
de Entrada - Programa de Apoio ao Alojamento Urgente”;

Programas de habitação definidos ao nível da administração central: Levantamento e
sistematização de informação relevante no âmbito da construção da estratégia local de
habitação;
1.3.1.3 - Executar a politica municipal de habitação, contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico e
habitacional no Município, minimizando as desigualdades sociais, potenciando a melhoria da qualidade de
vida e promovendo a participação dos residentes;

Política municipal de habitação/ Projeto “Olhar o Bairro”: Realizadas dez (10) reuniões
com os moradores dos prédios da Urbanização da Rua Quinta das Casadas de Cima, Monte
de Caparica, para auscultação do interesse da realização da iniciativa sociocomunitária de
melhoramento do pátio situado nas traseiras dos prédios;
Realizado o acompanhamento da iniciativa com a participação dos moradores;
Instalação e decoração de uma árvore de Natal com materiais reciclados;
Reuniões de preparação com a IPSS local relativamente a uma possível iniciativa
sociocomunitária com os moradores das Ruas Manuel Azevedo Fortes e D. Duarte,
Laranjeiro;
Preparação da iniciativa “Arte Urbana” num Bairro situado na União de freguesias
Laranjeiro / Feijó.
1.3.1.4 - Estudar de forma exploratória a viabilidade e impacto de programas municipais de apoio ao
arrendamento habitacional privado, os respetivos termos e condições, designadamente para o
arrendamento intergeracional, envolvendo parceiros da área do ensino e da investigação económica e social;
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1.3.1.5 - Delinear e implementar campanhas de atração de jovens e famílias para residir em Almada, e
desenvolver outros instrumentos complementares quando disponíveis e compatíveis com a política
habitacional municipal;
1.3.1.6 - Estimular e apoiar a organização dos moradores residentes nas diferentes áreas do concelho,
designadamente nos bairros municipais, através de incentivos à organização e do acesso a linhas específicas
de orçamentos participativos temáticos.

1.3.2 - GESTÃO DO PARQUE HABITACIONAL E NECESSIDADES DE REALOJAMENTO
1.3.2.1 - Manter e qualificar o parque habitacional do Município e as áreas envolventes
com base num Plano Plurianual de Intervenção em atualização permanente;
Empreitada de “Reparações diversas em edifícios de Habitação Social” – consignação a 17
de dezembro 2018 – empreitada em execução – Prazo 240 dias.
No âmbito das empreitadas foram realizadas as seguintes intervenções: - Empreitada para
obras no edifício camarário situado na Rua Ary dos Santos, N. 61 – concluída; - Empreitada
de demolição em vários locais do concelho – em curso: 6 demolições no âmbito da EOP
para demolições em vários locais do Concelho; - Empreitada para recuperação de
habitações, propriedade do município, em várias freguesias do concelho – em curso; -14
intervenções no âmbito da EOP para recuperação de habitações, propriedade do
Município, em várias freguesias do Concelho; - Empreitada de reparações diversas de
canalizações em habitações propriedade do município – em curso; 171 intervenções no
âmbito da EOP de reparações diversas de canalizações em habitações propriedade do
município. _ Contrato de manutenção e Conservação de Elevadores (prestação de
serviços) – em curso; adjudicados 83 orçamentos, através de contrato de serviços para os
90 elevadores existentes. - Aquisição de Serviço de Limpeza de Algerozes de Prédios
Camarários – concluída.
Intervenções em edifícios de habitação social propriedade do Município: dos 60 pedidos
de obra efetuados pelos arrendatários camarários, foram efetuadas as seguintes
intervenções: 55 intervenções no âmbito da EOP de reparações diversas, propriedade do
Município; 48 situações intervencionadas por administração direta da DML;
Acresce ainda referir, que existe um total de pedidos de obra que se encontram
pendentes, ao nível desta Divisão (DH), e distribuídos da seguinte forma: 64 PO’s em
Triagem; 87 PO’s analisados; 266 PO’s pendentes para execução (vistoria técnica/análise).

Foram realizadas, pelos serviços da DMSU, 127 intervenções de manutenção e
qualificação do edificado municipal:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bairro 05 – Quinta de Santo António (6);
Bairro 06 - Rua D. Duarte/R. Manuel Azevedo Fortes (8);
Bairro 07 - Rua Almada Negreiros (Qta. do Chegadinho) (13);
Bairro 09 - Rua Teófilo Braga (Bairro São João) (11);
Bairro 10 – Rua do Lago (3);
Bairro 11 – Rua Adriano Correia de Oliveira (Qta Álamos) (2);
Bairro 11 – Azinhaga do Rato (3);
Bairro 12 - Bairro Social da Trafaria (3);
Bairro 13 – Bairro Velho dos Pescadores (1);
Bairro 15 – Av. Professor Luís Gomes (10);
Bairro 16 – Rua/Pct. António Gião (17);
Bairro 17 - Rua São Lourenço/Rua Três Vales (11);
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bairro 18 – Rua Alcaniça/Rua Bela Vista (4);
Bairro 19 – Pct. Luís Sá/Estrada dos Álamos (4);
Bairro 20 – Rua Ary dos Santos, 61 (5);
Bairro 21 – Rua Febo Moniz/Rua António Gonçalves (8);
Bairro 22 - Pct. Jacinto Ramos (7);
Bairro 24 – Rua Qta. das Casadas (7);
Bairro – Contitularidade de Propriedade (4).

1.3.2.2 - Avaliar, rever e garantir a boa aplicação do Regulamento Municipal para a Atribuição dos Fogos
Municipais;

Concluídas as informações relativas aos “Incentivos concedidos ao titular do cargo de
Representante de Prédio” e à “Proposta de Critérios para Atribuição e Gestão das
Habitações propriedade do Município”, respetivamente; Análise e conclusão da proposta
do “Projeto de Regulamento Municipal de Acesso, Atribuição e Gestão da Habitações
Sociais”; Preparação e anuição dos procedimentos para a aprovação dos Regulamento
Municipal de Atribuição de Fogos Municipais;
1.3.2.3 - Acompanhar os processos de requalificação dos Bairros incluídos no Programa Portugal 2020;
1.3.2.4 - Proceder ao realojamento de famílias em situações de significativa vulnerabilidade socioeconómica
inscritas no Programa Municipal de Acesso à Habitação Social, considerando as disponibilidades do parque
habitacional municipal e em articulação com o levantamento realizado pela Administração Central através do
IHRU;

Realojamento de famílias em situações de significativa vulnerabilidade socioeconómica
inscritas no Programa Municipal de Acesso à Habitação Social, considerando as
disponibilidades do parque habitacional municipal e em articulação com o levantamento
realizado pela Administração Central através do IHRU; Atualização socioeconómica dos
agregados familiares residentes no Núcleo PER Nº 51 – Rua Mestre Rapaz, Costa de
Caparica; Preparação e realojamento de 9 (nove) famílias oriundas de Pedidos de
atribuição de Habitação. Preparação e acompanhamento do desdobramento de (1) um
agregado familiar. Preparação e acompanhamento da transferência de 8 (oito) agregados
familiares;
1.3.2.5 - Proceder à atualização dos contratos de arrendamento dos fogos municipais em conformidade com
a legislação de arrendamento apoiado para habitação;

Encontra-se em curso a referida atualização, iniciando-se a mesma no seguimento de
qualquer pedido formulado pelos arrendatários municipais; Elaboradas duas informações
de serviço sobre as ocupações sem título de trinta e três (33) fogos municipais e
atendimento social a vinte e dois (22) munícipes com elaboração dos respetivos relatórios
sociais; Foram elaborados pareceres de consultadoria jurídica no âmbito de pedidos e
demais intervenções no parque habitacional do município e no acompanhamento dos
pedidos de atribuição de habitação, designadamente em atendimentos específicos,
audiência de interessados e elaboração de respostas a munícipes relativamente ao direito
à habitação.
1.3.2.6 - Estabelecer instrumentos de atendimento social integrado nos bairros municipais, de forma
articulada com os recursos locais já existentes, rentabilizando os meios e melhorando a comunicação entre as
entidades relevantes;
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Foram realizadas cento e catorze (114) visitas domiciliárias e realizados trezentos e
cinquenta e dois (352) atendimentos sociais a munícipes com pedido de atribuição de
habitação; Realizadas vinte e três (23) visitas domiciliárias a agregados familiares
residentes no 2º Torrão, Trafaria; Realizadas oito (oito) visitas domiciliárias a agregados
familiares residentes nas Terras da Costa; Foram realizados vinte e dois (22) atendimentos
e quarenta (40) visitas domiciliárias, em articulação com os técnicos da Segurança Social
e da Santa Casa da Misericórdia de Almada a famílias residentes no 2º Torrão, Trafaria e
Terras da Costa, Costa de Caparica; Realizados sessenta e oito (68) atendimentos e trinta
e nove (39) visitas domiciliárias em articulação com os Técnicos das IPSS locais a
arrendatários municipais; Foram realizadas quatrocentas e setenta e seis (476) visitas
domiciliárias na sequência dos pedidos efetuados ao Serviço com a respetiva atualização
socioeconómica dos agregados familiares; Aos arrendatários municipais foram realizados
duzentos e sessenta e oito (268) atendimentos sociais na Loja de Atendimento; Realizados
oitocentos e cinquenta e seis (856) atendimentos na “Loja da Habitação”; Atendidos em
Reunião de Câmara cento e vinte e três (123) munícipes.
1.3.2.7 - Apoiar a formação e o funcionamento de associações e comissões de moradores nos bairros
municipais, corresponsabilizando-as pela requalificação social dos mesmos e assistindo na implementação de
iniciativas sociocomunitárias.

Preparação da iniciativa do “Dia do Vizinho” a realizar em Bairros situados na União de
freguesias Laranjeiro / Feijó em articulação com as IPSS locais. A qual foi adiada para 2019.
2 - EDUCAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CONHECIMENTO

2.1 - EDUCAÇÃO

2.1.1 - ALMADA COMO VERDADEIRA CIDADE EDUCADORA
2.1.1.1 - Consolidar o compromisso com a efetiva construção de uma Cidade Educadora, proporcionando a
todos os cidadãos oportunidades, métodos e instrumentos de educação permanente e aprendizagem ao longo
da vida;
2.1.1.2 - Promover os princípios das Cidades Educadoras, apostando na participação de toda a comunidade
no permanente desenvolvimento de processos, medidas e iniciativas que contemplem as dimensões educativa
e formativa;
2.1.1.3 - Assegurar a criação de um Projeto Educativo Municipal, elaborado por um grupo de trabalho
interinstitucional, que deverá contribuir para uma definição estratégica complementar nesta matéria, em
benefício do universo escolar e educativo local;
2.1.1.4 - Divulgar, debater e adaptar à realidade local o referencial teórico-metodológico aprovado pela Rede
Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras;
2.1.1.5 - Assegurar a representação de Almada na Associação Internacional das Cidades Educadoras e Rede
Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras;
2.1.1.6 - Dinamizar localmente a celebração de efemérides e a promoção de iniciativas preparadas no âmbito
da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras;
2.1.1.7 - Promover ativamente o envolvimento alargado da Comunidade Educativa nas iniciativas, ações e
projetos de educação e formação organizados pela autarquia ou por qualquer dos integrantes da comunidade,
no pressuposto da sua utilidade e interesse;
2.1.1.8 - Dinamizar atividades educativas de âmbito informal e não formal que concorram para a ampliar e
diversificar o projeto educativo do Município.
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Atividade realizada no âmbito da Associação Internacional das Cidades Educadoras
(AICE): Instrução da proposta para aprovação pela Câmara Municipal para aprovação da
representação municipal (politica e técnica) na Associação Internacional das Cidades
Educadoras. Deliberada na reunião de câmara de 21 de fevereiro.
Promovido por Almada Mundo Associação Internacional de Educação, Formação e
Inovação o TEDx Almada (1.ª edição). O Município teve duas intervenções: Diversidade e
Educação, João Couvaneiro e Almada cidade educadora, Paula Sousa.
No dia 23 de abril de 2018, no Auditório Municipal de Gondomar, realizou-se um
Seminário subordinado ao tema “Democracia e Participação” da Rede Territorial
Portuguesa das Cidades Educadoras, onde foram apresentados vários projetos em
desenvolvimento e, posteriormente, debatidas as metodologias e resultados. Almada foi
convidada a apresentar Oceano de Palavras.
Participação nos Encontros Nacionais – Santo Tirso (23 de fevereiro), Loures (29 de junho)
Participação nas reuniões da Comissão de Coordenação da Rede Territorial Portuguesa
das Cidades Educadoras – Lisboa (15 de janeiro), Santa Maria da Feira (15 de junho).
Realização do Encontro Nacional do Grupo de Trabalho Temático: Cidades Inclusivas (15
de outubro)
Foi assegurada a comemoração do Dia Internacional da Cidade Educadora (30 de
novembro) com a apresentação da campanha #simcidadeeducadora na EB Rogério
Ribeiro. Participação dos alunos das Atividades de Enriquecimento Curricular dos AE
Monte de Caparica e Romeu Correia, integrados no Projeto Vocallize|Instituto Piaget.
O Município de Almada participou no Congresso Internacional das Cidade Educadoras,
realizado em Cascais, entre 13 e 16 de novembro. Para além de ter assegurado
representação na Assembleia Geral e na reunião geral da RTPCE, teve ainda a
apresentação das seguintes experiencias: Jovens em Foco, Valorização do Sítio
Arqueológico da Quinta do Almaraz”, Projeto Porbatuka”, “Oceano de Palavras” e
“Desenhar Almada”. O jovem Keveni Fernandes, da Lifeshaker Associação, foi o
representante do município de Almada no XV Congresso Internacional das Cidades
Educadoras.
Outras representações municipais:
Participação na Sessão da nova denominação da Escola Básica nº2 do Laranjeiro
(Agrupamento de Escolas Ruy Luis Gomes), atualmente Escola Básica Alexandre
Castanheira, em conformidade com a deliberação camarária de 20 de dezembro de 2017.
Participação, em representação da Câmara Municipal, na audição promovida pela equipa
técnica que integra o “School Resources Review” no Agrupamento de Escolas Miradouro
de Alfazina, realizada a 10 de janeiro.
Participação nas VI Jornadas Concelhias das Associações de Pais de Almada, dedicadas ao
tema: “Autonomia e Flexibilidade Curricular – um desafio para uma escola diferente”,
realizadas a 10 de março, na Escola Secundária Professor Ruy Luis Gomes.
Participação no X Encontro Concelhio das Associações de Pais de Almada, realizado a 17
de novembro, sob a temática As Associações de Pais na promoção das AEC, AAAF’s,
Vigilância dos refeitórios e Apoio à Família no 1º e 2º ciclo;
Conselho Municipal de Educação de Almada
Foram realizadas duas reuniões do Conselho Municipal de Educação de Almada, uma a 14
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de junho, na qual foi dada posse aos novos membros, apreciado o Plano Municipal dos
Transportes Escolares (2018/2019) e apresentado o estudo A Diferença que a Escola pode
fazer|O Sucesso escolar no concelho de Almada (4º e 6º ano), realizado pelo CIES/ISCTE –
pela Professora Teresa Seabra e Susana Martins e outra a 17 de dezembro, onde se deu
destaque à Politica Municipal de Juventude (Conselho Municipal de Juventude, Orçamento
Participativo Jovem). A participação dos jovens da Associação Internacional das Cidades
Educadoras|RTPCE, Assembleia Municipal de Jovens).
Representação Municipal nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas e Escolas
Secundárias Não Agrupadas
Foi assegurada a seguinte representação municipal: Agrupamento de Escolas da Trafaria –
11 de abril, 14 de maio e 24 de outubro de 2018; Agrupamento de Escolas Anselmo de
Andrade – 23 de abril, 28 de maio, 26 de julho, 8 de outubro e 6 de dezembro de 2018;
Agrupamento de Escolas Professor Ruy Luis Gomes – 21 e 25 de junho, 16 de julho e 7 de
novembro de 2018; Agrupamento de Escolas Miradouro de Alfazina – 23 de maio, 12 de
julho, 30 de novembro e 13 de dezembro de 2018; Agrupamento de Escolas do Monte de
Caparica – 3 de maio e 20 de julho de 2018; Agrupamento de Escolas Elias Garcia – 26 de
abril, 26 de julho e 28 de novembro de 2018; Agrupamento de Escolas Romeu Correia – 20
de março, 14 de junho, 6 e 13 de novembro de 2018; Agrupamento de Escolas Francisco
Simões – 20 de abril, 25 de julho e 3 de outubro de 2018; Agrupamento de Escolas da
Caparica – 9 de abril, 4 de junho, 30 de julho, 22 de outubro e 10 de dezembro de 2018;
Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio – 9 de abril, 21 de maio, 19 e 24 de julho, 2, 18,
23 e 30 de outubro, 22 de novembro, 6, 10 e 12 de dezembro de 2018; Agrupamento de
Escolas António Gedeão – 9 e 12 de abril e 12 de dezembro de 2018; Agrupamento de
Escolas Emídio Navarro – 18 e 26 de abril, 18 de julho, 21 de novembro e 28 de dezembro
de 2018; Escola Secundária Fernão Mendes Pinto – 27 de junho, 29 de outubro, 29 de
novembro e 10 de dezembro de 2018; Escola Secundária Cacilhas-Tejo – 26 de abril e 7 de
junho de 2018. Totaliza 59 reuniões.
Foi instruída e aprovada pela Câmara Municipal, a 19 de dezembro, a representação
municipal nos Conselhos Gerais.
Apoio técnico à execução das atividades municipais
No âmbito das aquisições descentralizadas, foram desencadeados 175 procedimentos de
aquisição ao abrigo do regime simplificado.

2.1.2 - ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO
2.1.2.1 - Defender o sistema educativo público, inclusivo e de qualidade, de forma a garantir a igualdade de
oportunidades no acesso à educação e à produção de conhecimento;
2.1.2.2 - Colaborar, divulgar e apoiar os projetos socioeducativos das escolas, incentivando o trabalho
colaborativo entre os serviços municipais e as instituições de ensino local;
2.1.2.3 - Executar o Plano Municipal de Promoção do Sucesso Educativo, envolvendo uma rede diversificada
de agentes educativos, culturais, desportivos e outros elementos da comunidade educativa, que deverão
contribuir para a sua definição e aplicação sucessiva;
2.1.2.4 - Assegurar o acompanhamento das atividades de promoção das diversas literacias, nos períodos
letivos e não letivos;
2.1.2.5 - Promover e apoiar candidaturas próprias, de parceiros e de outras entidades relevantes no sector, a
projetos e programas de promoção do sucesso educativo;
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Apoio à equipa de gestão da candidatura “Plano de Combate ao Insucesso Escolar” com
vista à operacionalização do projeto.
2.1.2.6 - Implementar um Programa de Mentoria e Apoio Escolar, transgeracional, em articulação com as
universidades seniores;
2.1.2.7 - Registar, monitorizar e avaliar os resultados alcançados pelos projetos e programas de promoção do
sucesso educativo, com reporte público e debate com a comunidade escolar;
2.1.2.8 - Dinamizar encontros, debates e conferências para a partilha de boas práticas educativas em
qualquer contexto ou escolaridade;
2.1.2.9 - Lançar o Prémio de Mérito Social e Cidadania, que procederá à identificação, reconhecimento e
apoio aos jovens que se destaquem positivamente no contexto da sua comunidade educativa;
2.1.2.10 - Apoiar, especificamente através de edição física ou digital, a partilha de boas práticas pedagógicas
identificadas no diagnóstico feito às escolas da rede pública, do 1º e 2º ciclos de escolaridade;
2.1.2.11 - Colaborar na formação contínua dos profissionais de Educação, com vista ao desenvolvimento das
competências, a atualização dos conhecimentos e promoção das atitudes, contribuindo para a sua motivação
e melhoria do seu exercício profissional, na defesa da qualidade da escola pública;
2.1.2.12 - Contribuir ativamente para a universalização da educação pré-escolar, que se constitui como um
elemento preditor do sucesso escolar;
2.1.2.13 - Promover a implementação das AAAF durante os períodos de prolongamento de horário dos
estabelecimentos de educação pré-escolar;
2.1.2.14 - Apoiar o desenvolvimento das atividades educativas do primeiro ciclo, garantindo que este nível de
escolaridade favorece a criação de alicerces estruturantes de todo o percurso educativo subsequente;
2.1.2.15 - Assegurar a promoção, em parceria com a Comunidade Educativa, de Atividades de Complemento
e Enriquecimento Curricular;
2.1.2.16 - Desenvolver uma política de educação para a saúde programada e alinhada com as escolas, e que
entenda o desporto e a prática da atividade física como fator de sucesso educativo, condição de saúde publica
e motor de um desenvolvimento integral;
2.1.2.17 - Dinamizar o quadro competitivo escolar, mediante a organização de jogos, provas, torneios e
campeonatos que envolvam os diferentes agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas;
2.1.2.18 - Promover o papel das bibliotecas municipais e das bibliotecas escolares, em articulação com o
Plano Nacional de Leitura, através da organização de ateliers culturais e de leitura;
2.1.2.19 - Integrar as atividades do desporto escolar e de promoção das artes nas medidas de promoção do
sucesso educativo;
2.1.2.20 - Promover e apoiar atividades e programas de ocupação dos tempos livres nos períodos de
interrupção letiva e férias escolares, condicionado à aplicação da regulamentação em vigor e ao cumprimento
de requisitos de valorização pedagógica e/ou pessoal dos utilizadores;
2.1.2.21 - Promover as modalidades profissionalizantes do ensino profissional e artístico e de outros cursos
de aprendizagem, como via para o desenvolvimento de qualificações de dupla certificação;
2.1.2.22 - Desenvolver um plano de formação em contexto de trabalho, no Município, nas instituições de
solidariedade social, nas empresas e nas coletividades.

Prosseguir na generalização do regime normal no 1ºciclo do ensino básico
Entrada em funcionamento em regime normal no ano 2018/19 da EB Laranjeiro nº1 após
a conclusão da EOP de beneficiação e requalificação na EB Laranjeiro nº 1.
Acompanhamento da obra de construção da EB Santa Maria.
Apresentação de proposta de programa preliminar para projeto de ampliação da EB
Alfeite nº1
Atividades Socioeducativas de iniciativa municipal
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Realizou-se a 25.ª edição do Festival Interescolas de Teatro em maio que contou com a
participação de 25 grupos num total de 494 participantes em palco.
Aprovação e apoio aos projetos apoiados no âmbito do Plano de Ação Cultural 2017/18.
Receção à comunidade educativa e homenagem docentes e não docentes em outubro
Organização da Festa de Natal das Escolas com o espetáculo “O Circo é um Sonho”, com
produção do Chapitô, a qual contou com 9623 participantes da rede de Escolas Públicas
do Concelho de Almada.
Projeto Mais Leitura, Mais Sucesso, no âmbito da Operação Planos Inovadores de
Combate ao Insucesso Escolar (Portugal 20/20):
A Rede Municipal de Bibliotecas organizou os processos de operacionalização das ações
Oficina de escrita criativa, Biblioteca aberta à comunidade, Livros Traquinas, Literacia
digital, Concurso de escrita criativa para famílias, concurso Biblioteca Escolar, Concurso
Literário escolar, Programa Municipal de voluntariado da Leitura, Vamos à biblioteca
municipal, Semana da Leitura: 10 ações; Realização da Semana da leitura, nas bibliotecas
municipais: 18 atividades, 628 participantes;
Projetos de Promoção da Inclusão e Sucesso Educativo
Deu-se continuidade ao acompanhamento do Projeto Outras Bandas que apresentou em
dezembro o resultado do seu percurso formativo nos 5 agrupamentos de escolas que
integraram este Projeto.
A 6 de dezembro, ocorreu o Evento Múltiplo do Projeto DESS. Contou com a presença,
para além dos alunos do AE Ruy Luis Gomes, dos alunos da Escola Profissional de Cuba.
Nesta Iniciativa foi ainda apresentado o Methodological Guide A Successful approach in
DESS, coordenado pelo Município de Almada.
Elaboração do referencial do Programa Municipal de Promoção do Sucesso Educativo
onde o sucesso para todos é indissociável da promoção de uma cultura democrática em
participação cooperada e que irá enquadrar a intervenção nas ações da candidatura
orientadas para a promoção das literacias em contexto curricular, enriquecimento
curricular, atividades de apoio e de animação às famílias.
Contributos para a Universalização do Pré-escolar
Gestão e acompanhamento ao pessoal não docente (89 RH) afeto aos jardins-de-infância
em articulação com departamento de recursos humanos e agrupamentos de escolas.
Acompanhamento das correções ao projeto do JI Ramalha e preparação de informação
sobre terrenos para construção de uma nova escola na Sobreda.
Acompanhamento da transferência/ abertura das 2 salas da EB Presidente Mª Emília para
a EB Louro Artur. Abertura de uma nova sala de jardim-de-infância na EB Trafaria nº3.
Promoção das AEC em parceria com a comunidade educativa
Apresentação do relatório de avaliação sobre o funcionamento das AEC no ano letivo
2017/2018.
Acompanhamento da execução do protocolo estabelecido para a promoção das AEC da
EB Pragal nº1 com a SRUP. Aprovação, acompanhamento e avaliação da execução dos
protocolos estabelecidos com o Instituto Piaget para o desenvolvimento das AEC`s em 8
escolas de 3 agrupamentos num total de 790 alunos no ano 2017/18 e monitorização dos
mesmos, nomeadamente proposta e aprovação de protocolos, análise dos comprovativos
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de despesa e pagamento das tranches de apoio financeiro.
Programa Mais Leitura, Mais Sucesso
Apresentação do Programa + Leitura, + Sucesso na Sessão de Abertura da Semana da
Leitura, que teve a presença do Secretário de Estado da Educação, João Costa,
Coordenadora da Rede Bibliotecas Escolares, Representante do Plano Nacional de Leitura
e Administração Municipal.

Dinamização da 1ª ação da candidatura – Semana da Leitura (5 a 9 de março), que
apresentou um programa enriquecido com a participação de João Costa, Sara
Tavares e Inês Medeiros (os Livros da Minha Vida), João Botelho (realizador dos
filmes os Maias e Filme do Desassossego), Cristina Taquelim, Miguel Horta, entre
outros.
Ocorreu a realização da cerimónia Prémio Almada Cidade Inteligente para 2018 no dia 4
dezembro no Cine Teatro da Academia Almadense, tendo sido premiados 23 jovens
alunos, que finalizaram o 12º ano no ano letivo 2017/2018.
Realização das Férias Jovens Páscoa 2018
O programa decorreu em 2 turnos, realizados entre 26 e 29 de março e 2 e 6 de abril,
tendo acolhido 495 participantes, enquadrados por 72 monitores, e num formato de 4
núcleos, nas freguesias do concelho; Realização das Férias Jovens Verão 2018 - O
programa decorreu em 3 turnos realizados a: 2 a 13 de julho, 16 a 27 de julho e 30 de
julho a 10 de agosto, tendo acolhido 750 participantes, enquadrados por 121 monitores,
e num formato de 4 núcleos geograficamente disseminados pelo Concelho; Realização
das Férias Jovens de Natal 2018. O programa decorreu num único turno de 17 a 21 de
dezembro e de 26 a 28 de dezembro acolhendo 250 participantes, enquadrados por 36
monitores, e num formato de 4 núcleos, nas freguesias do concelho. Procedeu-se à
articulação com o DCOM de forma a promover a conceção da imagem gráfica do
programa e divulgação; procedeu-se à aquisição de materiais necessários: t-shirts para
participantes e monitores, cantis para água, pulseiras e lanches. O programa incluiu
diversas atividades no domínio das expressões culturais, lúdico-pedagógicas, desportivas
e recreativas que possibilitaram a interação dos participantes com os equipamentos e
programas municipais disponibilizados nos mesmos. Foram realizadas atividades com
outras entidades, nomeadamente: visitas ao museu da RTP, ao museu do Trabalho e
percursos de arborismo. Foram desenvolvidas atividades no âmbito da promoção e
sensibilização para as questões da integração social através da parceria estabelecida com
a APCAS (Associação de Paralisia Cerebral de Almada e Seixal) realizando atividades no
domínio do desporto adaptado. Participação na reunião de grupo EUSO (Olimpíada da
Ciência da União Europeia 2019) para planeamento e programação do programa cultural
dos jovens participantes.

Apoio às modalidades profissionalizantes do ensino profissional
Aquisição do software de gestão de reservas AMADEUS, aprovação de protocolos de
colaboração com as 5 escolas do concelho que ministram o curso profissional de Turismo
e seu acompanhamento.

2.1.3 - ENSINO SUPERIOR
2.1.3.1 - Promover a frequência do ensino superior, a investigação académica e a literacia científica,
reforçando a articulação com os estabelecimentos de ensino superior localizados em Almada enquanto
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instrumentos para a qualificação e para o desenvolvimento das pessoas e das comunidades nas quais se
inserem;
2.1.3.2 - Desenvolver em articulação com os estabelecimentos de ensino superior localizados em Almada, a
divulgação das potencialidades do concelho e das ofertas disponíveis aos estudantes abrangidos pelo
Programa Erasmus ou que se inscrevem pela primeira vez em cursos de licenciatura ou mestrados integrados,
estimulando a sua melhor integração e relação com o território;
2.1.3.3 - Divulgar e comunicar de modo mais eficaz a oferta e os recursos educativos e formativos existentes
no concelho, tendo como destinatários novos públicos nacionais e estrangeiros;
2.1.3.4 - Manter o trabalho de cooperação prática do Município com Universidades e Escolas Superiores,
Institutos e Centros de Investigação, promovendo a sua articulação com as empresas e outras entidades
públicas e sociais;
2.1.3.5 - Criar as condições para a criação de residências para estudantes de ensino superior, com vista à
fixação de jovens no concelho e a revitalização e rejuvenescimento do tecido social;
2.1.3.6 - Desenvolver um plano de estágios que promova a integração de alunos de cursos superiores no
Município, nas instituições de solidariedade social, nas empresas e nas coletividades;
2.1.3.7 - Estudar e delinear um sistema de incentivos e bolsas de estudo destinados a jovens com limitações
económicas;
2.1.3.8 - Incentivar a investigação aplicada, e apoiar em especial projetos com potencial incidência no
desenvolvimento de Almada e do seu tecido empresarial.

Avaliação conjunta com o Departamento de Informática da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa do regulamento para candidatura da FCT ao
Programa Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico em Ciência dos Dados e
Inteligência Artificial na Administração Pública, lançado pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia.
Planificação e execução da 15ª edição Mostra do Ensino Superior, Secundário e
Profissional de Almada, em abril, organizada em articulação com as 24 instituições do
Ensino Superior, Secundário e Profissional do Concelho sobre o tema -O Património.
Acolhimento E orientação, na DMPC, de estágio de 3 alunos da FCT-UNL integrado no
programa Cuidar das Coleções (Museu Naval e Museu de Arqueologia).
Apoio à realização de estágios académicos
dentificação de 20 estágios: Da Universidade Nova de Lisboa, FCT (Departamento de
Conservação e Restauro), Curso de Conservação e Restauro, dois estagiários, de 22 de
janeiro a 23 de fevereiro 2018; da Escola Secundária Cacilhas-Tejo, Curso Técnico de
Design Gráfico, um estagiário, de 8 de março a 11 de julho de 2018; da Escola Básica e
Secundária Professor Ruy Luis Gomes, Curso Técnico de Turismo, dois de 20 de março a 7
de abril 2018 e dois de 3 de maio a 24 de julho de 2018; da Escola Tecnológica e
Profissional do Ribatejo, Curso Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, de 21
de fevereiro a 18 de julho de 2018; da Escola Secundária Daniel Sampaio, Curso
Profissional de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, de 2 de maio a 3 de julho
2018; da Escola Secundária João de Barros, Curso Técnico de Gestão de Equipamentos
Informáticos, um estagiário de 2 de abril a 8 de agosto de 2018; da Escola Secundária
Cacilhas-Tejo, Curso Técnico de Turismo Ambiental e Rural, um estagiário de 14 de maio
a 13 de julho de 2018; da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, Mestrado
Integrado de Psicologia da Educação e da Orientação, de 1 de outubro 2018 a início de
junho 2019; da Escola Secundária Cacilhas-Tejo, Curso Profissional de Técnico de Apoio à
Gestão Desportiva, de 8 de novembro 2018 a 30 junho 2019; do Agrupamento de Escolas
Francisco Simões, Curso Profissional de Técnico de Multimédia, um de 12 de dezembro
2018 a maio de 2019 e dois de 6 de dezembro de 2018 a 31 de maio 2019.
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Bolsas de Estudo a alunos a frequentar o ensino superior
Receção e análise das candidaturas de alunos do ensino superior a 20 a bolsas de estudo.

2. 1. 4 - EDUCAÇÃO PERMANENTE, FORMAÇÃO DE ADULTOS E APRENDIZAGEM
AO LONGO DA VIDA
2.1.4.1 - Iniciar os trabalhos de criação de um Plano Municipal de Promoção da Qualificação, Educação
Permanente e Aprendizagem ao Longo da Vida;
2.1.4.2 - Favorecer o surgimento de projetos de aprendizagem ao longo da vida e educação permanente,
dinamizando a oferta de educação e a formação de adultos em articulação com o Centro Qualifica da Escola
Secundária Cacilhas-Tejo, Gabinetes de Inserção Profissional, Centro de Emprego e estabelecimentos de
ensino e centros de formação públicos e privados.

2.2 - EQUIPAMENTOS ESCOLARES E CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

2.2.1 - REDE, INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS
2.2.1.1 - Rever, atualizar e monitorizar a Carta Educativa municipal;
2.2.1.2 - Preparar o alargamento da rede jardins de infância de forma a contribuir para o esforço de
universalização da oferta de pré-escolar aos 4 anos de idade;
2.2.1.3 - Apoiar o surgimento e crescimento de estabelecimentos de educação escolar e pré-escolar
dinamizados por instituições privadas de solidariedade social;
2.2.1.4 - Preparar o alargamento da rede de estabelecimentos de ensino do primeiro ciclo, de modo a
diminuir as escolas com regime duplo e a garantir uma política de escola a tempo inteiro;

Carta Educativa – monitorização, estudos e propostas complementares
▪ Deu-se continuidade ao trabalho de monitorização da carta educativa com recolha de
dados e apresentação de relatório anual relativo ao ano transato.
▪ Preparação da plataforma educativa criada para a rede educativa de forma a estar
operacional para entrar em funcionamento.
▪ Emissão de parecer favorável a todos os pedidos de cedência de espaços em
estabelecimentos de ensino e aprovação e monitorização e do protocolo de cedência
de espaços para o ABC real na EB Trafaria nº3.
▪ Envio à DGEstE de propostas de Acordos de Colaboração com o Ministério da
Educação, para realização de obras de: - Ampliação na Escola Básica Carlos Gargaté
com o objetivo de abertura do ensino secundário neste estabelecimento de ensino; Beneficiação/conservação na Escola Básica Comandante Conceição e Silva com o
objetivo de acolher os alunos da educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico da
Escola Básica de Alfeite - Ampliação na Escola Secundária António Gedeão com o
objetivo de acolher alunos do 2º ciclo do ensino básico do respetivo Agrupamento de
Escolas, mais concretamente da Escola Básica Comandante Conceição e Silva, que, por
sua vez, irá acolher alunos da Escola Básica de Alfeite.
Assegurou-se a elaboração de conteúdos respeitantes à caraterização dos
planos/investimentos urbanísticos, bem como atualização dos conteúdos
sociodemográficos disponibilizados em 2015, a integrarem na Revisão da Carta
Educativa;
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Assegurou-se o acompanhamento técnico, aguardando-se por parte da DERE/DE o
aditamento prospetivo da revisão da Carta Educativa (CE) a integrar na RPDMA, tendose realizado reuniões conjuntas de trabalho;
Assegurou-se o apoio técnico ao DEJ para a identificação de bolsas de terrenos
destinadas a equipamentos de ensino, envolvendo a realização de estudos de
planeamento, reuniões conjuntas e deslocações ao local.
Conclusão da implementação do módulo Carta Educativa, integrado com a plataforma
tecnológica "Almada Cresce Contigo”.
Acompanhamento dos processos de aquisição e instalação de equipamentos informáticos
das unidades orgânicas da câmara.
Atualização e assistência técnica dos equipamentos informáticos, infraestrutura
tecnológica e de comunicações da responsabilidade da CMA, instalados nas escolas
básicas do 1.º ciclo e pré-escolar.
2.2.1.5 - Estabelecer um plano de desenvolvimento, reabilitação, conservação e manutenção do parque
escolar, que constitua uma proposta permanente de intervenção prioritária para beneficiações;

Foram realizadas 368 intervenções de manutenção em equipamentos escolares
municipais, com destaque para os seguintes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

EB Alexandre Castanheira (Terreiro João de Barros) (15);
EB’s Alfeite (16);
EB Cataventos da Paz (R. Irene Lisboa) (11);
EB Chegadinho (R. Amadeu Sousa Cardoso) (5);
EB’s Cova da Piedade (32);
EB Cremilde Castro e Norvinda Silva (Quinta da Corvina) (12);
EB Costa da Caparica, Nº2 (R. Dos Apóstolos) (17);
EB’s Feijó (14);
EB Feliciano António Oleiro (R. Leonel Duarte Ferreira) (14);
EB José Cardoso Pires (R. Jorge Gomes Vieira) (9);
EB’s Laranjeiro (38);
EB Marco Cabaço (R. Sebastião da Gama) (16);
EB Miquelina Pombo (R. Hermínia da Silva) (12);
EB’s Monte da Caparica (18);
EB Pragal, Nº1 (R. Conde D. Henrique) (9)
EB Presidente Maria Emília (10);
EB Rogério Ribeiro (R. Dos 3 Vales) (9);
EB Vale Figueira, Nº2 (Trav. Da Escola - Vale Fetal) (10);
EB Vale Flores (Rua de Vale Flores) (9);
EB VILA NOVA DE CAPARICA (R. Pedro Álvares Cabral) (18);

Programa de Ampliação, Beneficiação e Manutenção do Parque Escolar
Acompanhamento da conclusão da EOP de reabilitação da EB Laranjeiro nº1;
Consignação da obra da EB Mª Rosa Colaço em dezembro, com deslocalização de
mobiliários e materiais para escola de acolhimento (monoblocos) – EB Chegadinho, que
inclui transporte diário dos alunos;
Consignação em janeiro e preparação da EOP de pinturas exteriores e fornecimento de
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EB Alexandre Castanheira, JI Marco Cabaço, EB Cova Piedade nº1, JI Vale Rosal, EB Vila
Nova e EB Louro Artur
Obra de beneficiação do edifício da EB Trafaria nº1 (tratamento de paredes, pinturas
exteriores e criação de alpendre) – inicio outubro
Reparação dos pavimentos de 1 sala no JI Marco Cabaço e no ginásio da EB Costa Caparica
nº2;
Receção e acompanhamento de todos os pedidos de assistências técnicas a
equipamentos e rede informática (cerca de 90), desinfestações/limpezas/cortes
vegetações (cerca de 38), de reparações em edifícios escolares (cerca de 200) para
resolução por outros serviços municipais; Inspeções em 57 equipamentos desportivos
instalados nas escolas do 1º ciclo. Acompanhamento das manutenções preventivas e
corretivas em 79 equipamento de aquecimento de águas, 11 cortinas corta-fogo, 36
instalações de gás, 2 bombas de esgoto, meios combate a incendio de todas escolas,
sistemas de intrusão, incêndio, 11 elevadores, 96 equipamentos lúdicos e desportivos,
entre outros.
Programa de Apetrechamento do Parque Escolar
Apresentação de proposta e fornecimento para refeitórios escolares (mobiliário,
equipamento e palamenta), de mobiliário para salas de aula, bibliotecas, equipamento
informático e outros para as escolas básicas e jardins-de-infância.
Apresentação de proposta e fornecimento de todo mobiliário e equipamento diverso para
a EB Santa Maria e EB Laranjeiro nº 1.
Empreitadas e Projetos
Empreitada de “Reparação do pavimento da cozinha e lavandaria da unidade educativa
do Jardim de Infância 1º de Maio” – Concluída em 20/09/2018;
Empreitada de “Substituição da cobertura e melhoramento energético do edifício da
Escola Básica de Marco Cabaço” – Concluída em 22/10/2018;
Empreitada de “Substituição de Coberturas em Fibrocimento na EB de Cacilhas, EB Fonte
Santa, EB Costa Caparica, EB 2 Alfeite e JI Marco Cabaço” – Obra concluída em
02/03/2018;
Reabilitação e Ampliação da E.B. da Trafaria - Av. 25 de Abril – Projeto em curso;
Empreitada de “Reconversão de espaços para 4 novas salas de aula e remodelação
integral das instalações elétricas da Escola Básica e ATL do Laranjeiro (Rua Francisco Sousa
Tavares). Em execução - Obra concluída. Prazo da obra 240 dias;
Empreitada de “Remodelação e Ampliação da Escola Básica Mª Rosa Colaço, Feijó” – Obra
consignada a 27 de Dezembro de 2018- empreitada em execução. Prazo da obra 270 dias;
Empreitada de “Reparação de Espaços exteriores na Escola Básica da Trafaria, Av. ª 25 de
Abril” – empreitada em execução - Prazo da obra 150 dias;
Empreitada de “Execução de Recreios cobertos e Pinturas Exteriores na EB Louro Artur,
EB Vila Nova de Caparica e JI de Vale Rosal” – Obra consignada a 28 de Janeiro de 2018 empreitada em execução – Prazo da obra 180 dias;
“Pinturas exteriores na Escola Básica da Costa de Caparica – Praça dos Apóstolos:
i. Procedimento concursal EOP – concluído;
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ii. Empreitada – Aguarda despacho lançamento (Reunião de Câmara).
Projeto do JI da Ramalha – em conclusão;
Projeto da EB Alfeite nº1 – em desenvolvimento interno;
Projeto da EB Comandante Conceição e Silva – em desenvolvimento interno.
Apresentação de Pedidos de Alteração com vista à aprovação de reprogramações das
operações “Reestruturação e Ampliação da EB Maria Rosa Colaço”, “Reestruturação e
Ampliação da EB Laranjeiro nº1” e “Substituição de Coberturas de Fibrocimento com
Amianto por Chapa Lacada com Isolamento Térmico em 10 Escolas do Ensino Básico e 1
Jardim de Infância”.
2.2.1.6 - Reforçar o equipamento dos espaços escolares por forma a assegurar as condições adequadas para
o cumprimento da sua missão educativa, pedagógica e de acompanhamento social alargado;

Empreitada de Execução do Refeitório da Escola Básica nº 2 da Cova da Piedade, Rua do
Mazagão, Bairro Nª. Srª da Piedade – Obra concluída em 05/03/2018;
Empreitada de "Construção da Escola Básica/Jardim Infância da Quinta. Sta. Maria” Charneca de Caparica”. Receção provisória 21 de Janeiro de 2019.
2.2.1.7 - Incentivar a utilização universal das bibliotecas da rede pública em estabelecimentos de educação
pré-escolar e ensino do primeiro ciclo.

2.2.2. TRANSPORTES ESCOLARES
Plano Municipal de Transportes Escolares
Receção, análise de candidaturas do transporte escolar e introdução no Almada Cresce
Contigo com abertura mensal dos carregamentos no Portal Viva e monitorização do
mesmo e com articulação com estabelecimentos de ensino. Foram recebidas 1267
candidaturas, das quais 1081 foram deferidas e 186 indeferidas. Elaboração de mapas
mensais (TST e MTS), relativamente ao controlo financeiro dos Transportes Escolares.
Receção e análise das 74 candidaturas de alunos a estudar em estabelecimentos de ensino
fora do concelho no ano letivo 2018/2019.
Aprovação de proposta de apoio para APPACDM para assegurar transporte adaptado e
monitorização e acompanhamento deste transporte a 32 alunos com mobilidade e/ou
autonomia reduzida.

2.2.3. REFEITÓRIOS ESCOLARES
2.2.3.1 - Assegurar o fornecimento de refeições às crianças que frequentam os jardins de infância e as escolas
de 1º ciclo do ensino básico da rede pública, incluindo a gestão e controlo higioalimentar dos refeitórios e a
qualidade nutricional das refeições, e assegurando a vigilância e promovendo a educação alimentar;
2.2.3.2 - Criação de um projeto-piloto de utilização de produtos locais de agricultura biológica na elaboração
de refeições escolares;
2.2.3.3 - Promover a formação de todos os agentes envolvidos no fornecimento, vigilância de refeições e
segurança alimentar nos refeitórios escolares.

Fornecimento de Refeições às crianças matriculadas no pré-escolar e 1º ciclo da rede pública:
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Acompanhamento da prestação de serviço de refeições escolares, que inclui aprovação
de ementas e apresentação da nova funcionalidade da plataforma ACC – “previsão das
refeições”;
Realização de reuniões e visitas aos refeitórios escolares conjuntamente com a ASVM e
INRJ.
Elaboração de Relatórios sobre a Qualidade das Refeições Escolares sob a
responsabilidade municipal;
Apresentação de proposta e submissão na plataforma REVVASE, da DGEstE a candidatura
relativa ao Programa de Generalização de refeições para 2018/19.
Acompanhamento de 3 desinfestações em cozinhas escolares;
Aprovação, acompanhamento e avaliação dos 29 protocolos para a vigilância dos
refeitórios escolares com diversas entidades.
Em 2018, no âmbito do concurso público, ocorreu a conclusão da prestação do serviço
por parte da empresa ITAU e inicio do contrato com a UNISELF.

2.3. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR E APOIO EDUCATIVO FAMILIAR
Ação Social Escolar e Pasta Escolar
Monitorização dos relatórios de ação social escolar e organização de ficheiros e pedidos
de dados a Agrupamentos de Escolas para verificação dos apoios dados aos alunos do 1º
ciclo para livros e material escolar nos anos letivos de 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018.
Apresentação de proposta e execução do Programa da Pasta Escolar para o ano letivo
2018/2019 que abrangeu cerca de 3.665 alunos do 1º ciclo e 2º ciclo ensino básico (5º
ano).
2.3.1 - Desenvolver as ações que permitam reforçar a equidade social através da implementação de medidas
no âmbito da Ação Social Escolar e Apoio Educativo Familiar;

Gestão do contrato de assistência e apoio técnico ao funcionamento e manutenção da
solução de Gestão de Ação Social Escolar "Almada Cresce Contigo", nas suas várias
componentes, comunicações, hardware, software de base e software aplicacional.
Acompanhamento na análise para definição de nova solução informática para gestão de
marcações de refeições nas escolas básicas de 1º ciclo e pré-escolar.
2.3.2 - Garantir a implementação do Programa Municipal de Ação Social Escolar, incluindo o fornecimento
de refeições e o apoio em material didático às crianças matriculadas no 1º ciclo e na educação pré-escolar da
rede pública;
2.3.3 - Assegurar as comparticipações às crianças que usufruam de ação social escolar ao nível das refeições,
com o registo na plataforma Almada Cresce Contigo;
2.3.4 - Assegurar a atribuição de apoio para livros e materiais escolares aos alunos do 1º ciclo da rede pública
abrangidos pela Ação Social Escolar;
2.3.5 - Acompanhar o desenvolvimento das Atividades de Animação e Apoio às Famílias, no que se refere às
necessidades de infraestruturas e/ou apetrechamento dos jardins de infância da rede pública;

Promoção da AAFF’s nos jardins de infância da rede publica
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Aprovação, acompanhamento e avaliação dos cerca de 30 protocolos com as entidades
parceiras para a implementação das atividades de animação e de apoio à família que
abrangem cerca de 1600 crianças em 88 salas de atividades. Identificação em dezembro
de nova entidade parceira para a EB do Chegadinho.
Estudo para a aquisição de monoblocos na EB Presidente Maria Emília e EB Monte de
Caparica nº3.
2.3.6 - Continuar o Programa da Pasta Escolar para crianças do 1º ciclo da rede pública;
2.3.7 - Desenvolver campanhas de comunicação que permitam ampliar o impacto da troca gratuita de
manuais escolares no concelho.

3. ARTES, CULTURA E CRIATIVIDADE

3.1 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS E SÍTIOS DE INTERESSE HISTÓRICO E CULTURAL
3.1.1 - Dinamizar a rede municipal de equipamentos culturais, através da sua adequada integração,
articulação, e permanente coordenação, nomeadamente entre o Centro de Arte Contemporânea - Casa da
Cerca, o Solar dos Zagallos e o Convento dos Capuchos;
3.1.2 - Consolidar e alargar a oferta cultural regular na rede de equipamentos culturais, promovendo uma
programação integrada, variada e de qualidade, que potencie os recursos, dinamize o uso dos equipamentos,
e amplie e diversifique os públicos;
3.1.3 - Estabelecer parcerias e projetos de colaboração com entidades e/ou equipamentos externos para
efeitos de reforço da presença cultural em todo o concelho, e tendo em vista a máxima democratização no
acesso cultural das populações;

Programação/inauguração de exposições temporárias:
Albino Moura. Olhar Íntimo 1948-2018 - Museu da Cidade e Pórtico de Identidade. A
Lisnave em Almada - Museu Naval.
Cedência, pela DMPC, do núcleo/Trafaria exposição “Ir a Banhos” para Trafaria
(Com)Prova e exposição “Arte Xávega – Tradição, Adaptação e Resistência” para Posto de
Turismo da Costa de Caparica - encontro Arte Xávega: Lançar Redes para a Economia.
Exposições no Solar dos Zagallos: “Abrir Portas à Natureza: Do Campo até ao Mar”,
“Atmosferas”, “Reflexos de uma Consciência Cósmica”, “Individualidades”, “Tentationes,
“Sentimentos Simulados”, “Em Volta do Escuro”, artes plásticas de Francisco
Solar dos Zagallos: “Dançar na Sobreda – Para toda a Família!”;
Exposição de olaria “Arquitetos Inventores”, para crianças dos 7 aos 12 anos
“O Namoro é Igual ao que era Antes?”, “Nas Asas da Cor”, “Frutos da Arte e do Fogo”,
“Mensageiras do Amor?” “Nas Asas do Amor”, “Os Fios da Meada - testemunhos para
uma coleção Imaterial”, “Percursos Amorosos no Solar – Exposição temática”, “Marcas
d´Água – Exposição temática”, “II Bienal de Desenho de Almada - Prémio Pedro de Sousa
2018”.
Acolheram-se no Museu da Cidade: 12 Cafés Memória (Associação Doentes de
Alzheimer); 3 Workshops da Academia Ramiro Alves Freitas; Programa Erasmus/Escola
Secundária Anselmo de Andrade; 2 Meetings da FCT; comemoração do aniversário do
Clube do Sargento de Almada; 1 formação da Ordem dos Advogados; 1 sessão de yoga da
Associação de Cidadania de Cacilhas O Pharol.
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Inauguram-se, no Museu da Cidade, as exposições: DiverCIDADES (parceria com Externato
Frei Luis de Sousa); Uma História Engarrafada (parceria com FCT); A magia do Vinil. A
música que mudou a sociedade (da Associação de Antigos Alunos da Escola Secundária
Emídio Navarro) e ImaginArte Almada do Mês da Fotografia.
7º Concurso de Presépios no Solar dos Zagallos em parceria com a UF Charneca e Sobreda;
Concerto de Ano Novo na Academia Almadense; Vamos Cantar as Janeiras, no Solar dos
Zagallos,
3.1.4 - Diligenciar a salvaguarda patrimonial e operacional da rede municipal de equipamentos culturais
através da sua devida manutenção e conservação, associada a critérios de prioridade e reconversão na ótica
da eficiência energética e ambiental;

Foram realizadas 235 intervenções de manutenção de equipamentos municipais, de
entre as quais se destacam as seguintes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Arquivo Histórico (13);
Biblioteca Municipal Maria Lamas (7);
Casa da Cerca (CAC) (29);
Centro de Interpretação de Almada Velha (CIAV) (15);
Museu da Cidade (17);
Museu Naval (15);
Solar dos Zagallos (53);
Biblioteca Central (Fórum Romeu Correia) /Auditório (14);
Oficina da Cultura (8);
Convento dos Capuchos (20);
Biblioteca José Saramago (1);
Galeria Municipal de Arte (Almada) (12);
Museu do Sitio (Nucleo Medieval Moderno) (3);
Quinta do Almaraz (9);
Polo da Cova da Piedade (3);
Espaço Almada Informa do Feijó (1);
Teatro-Estúdio António Assunção (1);
Núcleo de Arqueologia e História (7);
Outros (7);

3.1.5 - Afirmar o Museu da Cidade como o espaço onde se pensa o passado e constrói o futuro do território
do concelho de Almada. Para tal será repensada a sua programação, tanto ao nível da exposição permanente
como das exposições temporárias, definida a estratégia para a sua afirmação como espaço da reflexão sobre
o desenvolvimento urbano, e polo agregador de novas expressões artísticas ao nível do espaço público;

Realização de 5 tertúlias, MC, em torno da exposição temporária “Albino Moura: Olhar
Íntimo (1) e do rock em Almada no âmbito da preparação da exposição (4).
Fundamentação, pela DMPC, para o “reconhecimento do interesse histórico/cultural ou
social local” (Loja histórica) da Papelaria Havaneza em Almada.
3.1.6 - Lançar o estudo para a criação de um Museu Vivo da Arte Xávega na Costa da Caparica;
3.1.7 - Preservar e valorizar o Sítio Arqueológico da Quinta do Almaraz, garantindo a acessibilidade física e
conceptual da estação arqueológica e a sua ampla divulgação e apropriação pela comunidade, potenciando
as vertentes turística e pedagógica;
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Conceção do Projeto de Investigação Plurianual para o Sítio Arqueológico, a apresentar à
DGPC, de enquadramento dos trabalhos arqueológicos a desenvolver.
Desenvolvimento de logotipo e linha gráfica para promover a identidade visual e
comunicacional do Sítio Arqueológico.
Implementação dos programas de dinamização e divulgação do Sítio: Visitas Guiadas e
Educação Patrimonial.
Manutenção das áreas escavadas, registo gráfico das estruturas arqueológicas (zona de
habitação e fosso), procedimento para prospeção geofísica e conclusão da lavagem dos
materiais das escavações entre 1988 e 2001.
Apresentação de comunicação e poster no IX Congreso de Estudios Fenicios y Punicos.
Minuta de Protocolo de Colaboração entre o Município e o Centro de Arqueologia da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa - investigação sobre o Sítio.
Centro de Apoio ao Visitante do Sítio Arqueológico da Quinta do Almaraz: montagem das
infraestruturas, sinalética e iluminação.
3.1.8 - Conceber e ensaiar novas atividades de educação patrimonial com base nos recursos patrimoniais e
sítios arqueológicos (escavações urbanas de Almada velha e Sítio Arqueológico da Quinta do Almaraz) em
estreita colaboração com a comunidade educativa;

Conceção, pelos Serviços Educativos/DMPC, de atividades para Programa de Educação
Patrimonial e Almada na História em escolas do Concelho; apoio a alunos de mestrado
em áreas temáticas específicas dos Museus e Arqueologia.
Participação, parceria com Laboratório de Instrumentação, Engenharia Biomédica e Física
da Radiação (LIBPhys-UNL)- FCT-Uni NOVA de Lisboa, no Projeto de Análises de Produções
Azulejares, com materiais arqueológicos provenientes das Ruas Henriques Nogueira,
Registo Civil, Latino Coelho/Calçada da Cerca e Ermida do Espírito Santo.
3.1.9 - Desenvolver, em parceria com a Marinha Portuguesa, o programa de dinamização cultural
permanente da zona ribeirinha de Cacilhas;

Empreitada de execução da estrutura dos novos berços do Submarino Barracuda, Cacilhas
– Concluída em 04/05/2019;
Alteração do projeto do Sítio das Salgas Romanas – Cacilhas: Projeto em finalização;
Aquisição e colocação de duas bombas hidráulicas para a Doca 1 – Cacilhas – empreitada
concluída;
Instalação de duas bombas na Doca 1 – Cacilhas: Procedimento Concursal EOP - concluído;
Empreitada em execução – Prazo de execução, 30 dias.
3.1.10 - Rever e reorganizar as reservas museológicas municipais, resultando em proposta de novas
exposições com recurso ao espólio próprio, e apresentação de soluções para a acomodação dos espólios
arqueológicos, naval e do Museu da Cidade;

Início da reorganização das Reservas Arqueológicas e Reservas do Museu Naval.
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3.1.11 - Garantir o funcionamento participado do serviço educativo e das atividades para famílias na rede de
equipamentos culturais municipais, designadamente através de oficinas, visitas orientadas às exposições e aos lugares
de memória, e percursos de interpretação pelo património;

Os Técnicos e Serviços Educativos da Rede Municipal de Museus asseguraram, para
famílias e outros públicos, várias visitas orientadas e atividades específicas para as
exposições patentes, a História Local, Comemorações, percursos temáticos, Projetos de
Escola e Interrupções Letivas um total de 261 visitas orientadas/sessões que envolveram
5 085 participantes. Mantiveram-se abertos os Museus da Rede Municipal que registaram
um total de 10 196 visitantes em grupos organizados e a título individual.
3.1.12 - Articular com o movimento associativo artístico uma programação permanente e uma utilização dos
seus equipamentos que valorize a atividade cultural e a sua máxima divulgação nas várias freguesias;
3.1.13 - Definir, em concertação com os serviços competentes, o desenho e termos de implementação e/ou
revisão dos planos de segurança obrigatórios nos equipamentos e estabelecimentos culturais da
responsabilidade municipal;
3.1.14 - Planear e concretizar o alargamento dos horários dos equipamentos culturais, aumentando a
possibilidade de acesso dos almadenses aos mesmos de modo compatível com os horários laborais e escolares,
e promovendo o turismo e as atividades económicas que lhe estejam associadas;
3.1.15 - Assegurar a abertura e normal funcionamento dos Museus Municipais ao domingo;

Solar dos Zagallos acolheu: Espetáculo com gravação ao vivo para o novo álbum da banda
CAMBRAIA; Exposição e mostra de artes e oficinas “Histórias para Contar 9”, pelo sector
jovem do Centro Social e Paroquial de Cristo Rei (março);Audições da Academia de Música
de Almada (março);Acolhimento das provas do “Concurso Internacional de Música Cidade
de Almada” e do “Festival Internacional de Música Cidade de Almada” organizado pela
Academia de Música de Almada (março);Encontro /convívio pela Associação Pais em Rede
(maio);Atividade “Desenhar Almada”, pela Associação AlmaSã (maio); Programação e
organização do programa “Solar ao Vivo + Cinema ao Ar Livre”; Audições da Academia de
Música de Almada; Apresentação do espetáculo “Alice no País das Maravilhas”, com
audição de final de ano letivo, pelos alunos de canto, teatro, piano, guitarra e formação
musical da Plateias d´Arte Associação .
Convento dos Capuchos visitas guiadas, a grupos de instituições do Concelho e de Lisboa;
Acolheu: Realização do Concerto de encerramento da exposição Arte Sacra Ortodoxa na
obra de Kostyantin Sheplyakov; Exposição de Carissa Baktay “Ver o tempo. sentir o espaço
exposição temporária de verão e da exposição permanente - O Convento dos Capuchos,
vida memória identidade;
3.1.16 - Definir e implementar programas e ações relacionadas com a promoção do livro e da leitura na Rede
de Bibliotecas Municipais e Escolares, em estreita articulação com as restantes atividades programadas e
com as entidade e instituições relevantes na matéria;

Promoção do Livro e da Leitura para Escolas: 201 atividades, 5008 participantes;
Promoção do Livro e da Leitura para Famílias: 100 atividades, 1.776 participantes;
Atividade mensal para bebés, miminhos e leituras: 11 sessões, 228 participantes;
Chapinhar com Livros (hora do conto nas piscinas municipais): 25 sessões, 542
participantes;
Livros Traquinas – empréstimo /circulação de 11 malas, total 330 livros, às salas do ensino
pré-escolar do Monte de Caparica e Centro Integrado Arco-Íris da Santa Casa da
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Misericórdia de Almada;
Comunidade de Leitores na biblioteca José Saramago: 11 sessões, 188 participantes;
Conhecer-Experimentar-Fazer: 7 sessões na Biblioteca Central, 58 participantes;
A Ética em Harry Potter na Biblioteca Central: 30 participantes (alunos 3º ciclo);
Atividades de promoção do Livro da Leitura em parceria com a Santa Casa da Misericórdia:
5 atividades, Semana d’Africa: 245 participantes;
Dia da Mulher - projeto “Female 2 Female”: Conversas com Musas: 14 participantes;
Dia Internacional do Livro Infantil, 2 de abril: 95 participantes;
Quem somos? Ler o nosso Mundo: 1024 alunos de 17 escolas; Semana da Filosofia, 300.
Realização Encontro Nacional de Escritores e Facilitadores de Filosofia para Crianças;
Participação no Festival Literário Read On: organização da Feira do livro; 4 atividades para
famílias: 116 participantes;
Projeto Gestos com Histórias: 20 participantes (público sénior)
Encontro de Narração oral - Rio de Contos nas freguesias de Charneca de Caparica e
Sobreda: 480 participantes;
Concurso Nacional de Leitura – fase concelhia: 20 alunos, 6 agrupamentos + 2 escolas;
Fase Regional AML:64 alunos, 17 concelhos;
II Seminário: Qual a importância da Estatística para as Bibliotecas Públicas? parceria com
a Direção-Geral do Livro, Arquivo e Bibliotecas: participaram 40 profissionais da área;
III Encontro Ibérico de Leitores de Saramago na BM José Saramago, 86 participantes;
Aniversário das bibliotecas municipais - atividades para famílias: 261 participantes;
Prémio Literário Cidade de Almada – Romance, vencedora Carla Pais com o original “Um
cão deitado à fossa”; Prémio Literário Maria Rosa Colaço – Literatura Juvenil, vencedora
Ana Pessoa com o original “Aqui é um bom lugar”. A cerimónia pública de atribuição dos
dois prémios contou com 85 participantes;
Elaboração de proposta para adesão à Rede de Bibliotecas José Saramago;
3.1.17- Assegurar a realização de projetos municipais e supramunicipais de reutilização de manuais escolares
na Rede Municipal de Bibliotecas;

Dar de Volta: Entrega de 2.550 manuais escolares reutilizados a 725 munícipes;
3.1.18 - Projetar e gerir e desenvolvimento do catálogo coletivo da Rede Municipal de Bibliotecas de Almada
(RMBA), promovendo ações que conduzam à melhoria do acesso ao acervo documental municipal (bibliotecas
e centros de documentação);

Apoio documental a utilizadores dos Centros de Documentação da DMPC. Atualização dos
seus fundos bibliográficos.
Apoio técnico ao normal funcionamento e manutenção do Sistema de Gestão de
Bibliotecas;
Apoio técnico na elaboração de especificações técnicas para aquisição de Sistema de
Gestão Integrada de Bibliotecas.
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3.1.19 - Garantir, no âmbito da Rede Municipal de Bibliotecas, o desenvolvimento do projeto ILDA, Inclusão
e Literacia Digital de adultos, em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia;

ILD@, Formação sénior em TIC nas bibliotecas central e ML: 21 cursos, 85 formandos;
3.1.20 - Proceder ao alargamento dos horários das bibliotecas municipais, para que possam ser utilizadas
também por públicos com horários laborais e escolares diversificados;

Elaboração de proposta visando o alargamento dos horários das bibliotecas municipais;
3.1.21 - Desenvolver o processo de reorganização das coleções do Fundo Local do catálogo, criar uma política
de indexação específica para indexar os conteúdos deste fundo documental, e iniciar o processo de
organização e tratamento do espólio do escritor Romeu Correia no âmbito do protocolo estabelecido com a
CMA;

Estudo sobre a coleção do fundo local; acompanhamento do processo para
enquadramento da doação do espólio do escritor Romeu Correia.
3.1.22 - Elaborar estudos próprios para a criação de uma biblioteca digital valorizadora do concelho, da sua
história e da cultura, e ampliar o acesso a documentação relevante sobre o património local junto dos
investigadores e população geral;

Definição de especificações para a criação de uma biblioteca digital;
3.1.23 - Promover atividades de divulgação do arquivo histórico e dos seus fundos junto da comunidade
educativa e população em geral;

Arquivo Histórico: tratamento arquivístico: 1.266 novos registos; 4.568 operações de
alteração e validação de registos; tratamento da documentação do fundo CMA, fundo
Sociedade Comercial Teotónio Pereira, espólio António Correia. Divulgação: resposta a 21
pedidos de informação especializada e a 1.020 consultas presenciais; 3.723 visualizações
da página do arquivo por 2.506 utilizadores; participação de 285 crianças e adultos em
visitas, atelieres e palestras realizados para a comunidade educativa. Assinalou-se o Dia
Internacional dos Arquivos (9/6), com programa de atividades (conferências, palestras,
visitas, ateliers e encontros) que decorreu na semana de 4 a 9 de junho:185 participantes;
Edição do boletim de fontes documentais “Almada na História”, n.º 31 - “Almada no
Estado Novo”. Acompanhamento da auditoria ao sistema de Arquivos da CMA realizada
nos dias 26 e 27 de setembro, pela DGLAB. Representação da CMA no 1º Encontro
Nacional sobre Arquivos das Associações de Cultura, Recreio e Desporto com a
comunicação "Memórias das coletividades de Almada: que desafios para o futuro?".
Acompanhamento do processo Concurso Público relativo à organização e informatização
arquivística da documentação histórica das coletividades centenárias do concelho de
Almada. Promover o estudo e difusão da série documental Livros de Observação Medicometeorológicas - contactos com Observatório D. Luis, da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa. Reorganização da biblioteca de apoio ao arquivo. Participação no
grupo de Grupo de Trabalho da DGLAB de apoio arquivístico às Associações de Cultura,
Recreio e Desporto; Diligenciou-se no sentido de serem avaliadas as condições físicas do
edifício Casa Pargana e identificou-se a necessidade de aumentar a capacidade de
depósito para documentação histórica;
Manutenção e Assistência Técnica do Software de Gestão de Arquivo – Archeevo, que
garante a gestão integrada do arquivo histórico, permitindo descrição arquivística, gestão
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de depósito, conservação e restauro, gestão de projetos de digitalização e publicação na
Web (https://www.m-almada.pt/arquivohistorico/).
3.1.24 - Assegurar a gestão e desenvolvimento do inventário museográfico da rede de museus municipais;

Continuação, na DMPC, do trabalho de inventário arqueológico e naval – manual e
programa Matriz.
Envio de dados atualizados/DMPC para INE - resposta obrigatória: IGEET (Inquérito às
Galerias e outros Espaços de Exposições Temporárias) e IMUS (Inquérito aos Museus).
3.1.25 - Proceder por meios próprios à atualização da Carta Arqueológica do concelho de Almada.

Inicio, pelos Arqueólogos municipais, do Relatório dos trabalhos desenvolvidos no âmbito
da Carta Arqueológica do Concelho de Almada (CArqCA) - anos 2015/2017.
Implementação da aplicação GeoMedia Smart Client – Carta Arqueológica de Almada.
Elaboração de conteúdos - Fichas de Sítio para Relatório (intermédio) da Carta
Arqueológica do Concelho de Almada (CArqCA).
Apoio informático à implementação do Projeto SIG - Carta Arqueológica, em Geomedia
Smart Client.
3.1.26 - Promover em articulação com outros serviços municipais à recolha, gravação, transcrição e
divulgação de testemunhos relevantes para a memória e história de Almada, com recurso à metodologia
utilizada na história oral, e iniciar a reorganização do Arquivo de Fontes Orais;

Campanha para o Fundo Oral/DMPC: 64 entrevistas sobre: Memórias sobre o Presídio da
Trafaria (8), Memórias do Rock em Almada (31) e Lisnave em Almada (25).
Incorporação no Acervo Fotográfico/DMPC, com digitalização, tratamento e legendagem
de 1237 fotografias e documentos e 630 imagens cedidas no âmbito das exposições.
Reportagens fotográficas de António Melão/Cameraman Metálico a 60 entrevistados
(bandas, músicos, produtores) no âmbito da preparação da exposição NA MARGEM: uma
história do rock.
visualizações e foram adicionados 75 álbuns de atividades.
3.1.27 - Estabelecer o Centro de Arte Contemporânea - Casa da Cerca como equipamento cultural
fundamental para a atração de público não residente, promovendo a sua programação articulada e
complementar com os demais espaços da rede;

Conceção, programação e realização da 10.ª edição da “Festa da Casa da Cerca”, (23 de
junho, das 10h às 02h). Esta edição comemorou 25 anos deste Centro de Arte
Contemporânea, e 10 anos de Festa, a partir do mote “Uma Casa com muita Pinta” (5000
participantes); Conceção e realização da 4.ª edição do Programa “Há Música na Casa da
Cerca”, desenvolvido pela Casa da Cerca em parceria com a PontoZurca, editora e
produtora discográfica sediada em Almada. Decorreu entre março e setembro em vários
espaços da Casa, apresentando uma seleção musical eclética em dois formatos: Música
nas Exposições e Concertos ao Pôr do Sol (2630 espetadores); Conceção e realização do
Programa “Obra Aberta” (3 projetos artísticos – 50 participantes).
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3.1.28 - Estabilizar o programa de comemorações dos 25 anos da Casa da Cerca como centro de arte
contemporânea, com exposições evocativas, recorrendo ao seu espólio, tanto no seu espaço como num
esforço de descentralização em colaboração com outros equipamentos municipais como os Capuchos e/ou o
Solar dos Zagallos;

Realização da Exposição Documental “A Casa do Desenho: 25 Anos de Casa da Cerca –
Centro de Arte Contemporânea” (24 mar.- 31 mar. 2019). Assinalando a comemoração
dos 25 anos de abertura ao público enquanto Centro de Arte Contemporânea, este
projeto conta a história da Casa a partir dos materiais e documentos guardados no Centro
de Documentação e Investigação Mestre Rogério Ribeiro.
3.1.29 - Realizar a exposição individual de Ana Hatherly, para dar a conhecer o percurso experimental e
multidisciplinar desta artista maior recentemente desaparecida;

Realização da exposição de Ana Hatherly “O Prodígio da Experiência”. Constituída por
obras do Arquivo Fernando Aguiar, Arquivo de Poesia Experimental e Visual, a exposição
abarca trabalhos de todas as fases da sua produção visual da artista, dos anos 60 até 2008,
dando a conhecer obras até agora nunca expostas ou publicadas. Fisicamente organizase em dois núcleos, divididos por dois espaços distintos do município de Almada, cada um
com o seu próprio calendário: a Casa da Cerca (24 mar.-9 set.) e a Galeria Municipal de
Arte (8 mar.-20 ago.).
3.1.30 - Valorizar e reabilitar o património edificado da Casa da Cerca, e proceder em contínuo à sua
dinamização e utilização programada;
3.1.31 - Estabelecer linhas específicas de apoio à criação artística, tanto ao nível das artes performativas,
teatro, dança e música, como das belas artes e da literatura, no âmbito da revisão do Regulamento de Apoio
ao Movimento Associativo ou instrumento que resulte da sua revisão;
3.1.32 - Definir e iniciar o processo de recuperação sistemática da arte pública municipal de Almada;

Redefinição do plano de conservação e restauro da coleção de Arte Pública do concelho
para o ano de 2018; Limpeza dos elementos grafitados no “Monumento à Liberdade”
(1999), da autoria de Jorge Vieira, localizado no Parque Urbano Comandante Júlio Ferraz;
Preparação das intervenções de limpeza e/ou conservação e restauro das obras “Os
Perseguidos”, “Monumento à Mulher”, “Homem do Mar” e “Tocar o Sol”, que vão ocorrer
em 2019.
3.1.33 - Planear e implementar programa de promoção e desenvolvimento de Arte Urbana, identificando
espaços para a sua realização, em colaboração com associações locais e artistas confirmados e emergentes.

Realização de um projeto de arte urbana com o coletivo artístico Gatomorto, no âmbito
da 3ª edição das “Residências Artísticas na Casa da Cerca” (ver GOP 3.3.14.)

3.2 - EVENTOS CULTURAIS E ACESSO À CULTURA
3.2.1 - Programar e realizar novos eventos de âmbito nacional e internacional nas áreas da Música, do
Teatro, da Dança e das Artes, concretizados em acontecimento originais ou resultantes da elevação do perfil
da programação existente;

No Auditório Fernando Lopes Graça, realização do 18º Festival de Musica Al-Mutamid;
Festival Interescolas de Teatro e o Alemão em Cena (442 espectadores); 23ª Mostra
Internacional de Artes para o Pequeno Publico – Sementes; realização do teatro “Natália”
(70 espectadores); XIII Festival de Flamenco de Almada, com 2 espetáculos; 2 espetáculos
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de dança, no âmbito da 25ª Quinzena de Dança de Almada; 18ª Festa do Cinema Francês;
4 peças no âmbito do Festival de Teatro de Almada; 4 espetáculos pela Companhia de
Dança de Almada e pela Almadança; Concerto pela Banda da SFUAP ; Encontro com a
Musica Tradicional Portuguesa pelos grupos “Vocalistas” e “Rumores D´Alem Tejo”;
Realização de 24 sessões de cinema ; 25 espetáculos de música; 13 sessões de cinema
com o total de 1679 espectadores, entre estas, 10 integraram a Mostra de Cinema
Brasileiro e 12 peças de teatro.
Foram realizadas, pela DMEM, 210 intervenções, de apoio a eventos culturais, com
destaque para as seguintes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Almada Portas Abertas (2);
Ciclo de Música no Convento dos Capuchos (2);
Comemorações de Fim de Ano (3);
Comemorações do 25 de Abril (5);
Dia da Cidade (24 de Junho) (4);
Exposições na Casa da Cerca (20);
Exposições no Convento dos Capuchos (8);
Exposições no Museu da Cidade (15);
Exposições no Solar dos Zagallos (11);
Exposições Permanentes (DHML) (2);
Exposições Temporárias (DMHL) (7);
Festa Anual na Casa da Cerca (6);
Festa no Solar (7);
Festival Almada (10);
Festival de Música Cidade de Almada (3);
Festival Sementes (3);
Marchas Populares (4);
O Sol da Caparica (10);
Outros (Diversos apoios logísticos) (88).

3.2.2 - Definir uma oferta regular e diversificada em toda a rede de equipamentos culturais, garantindo uma
utilização continuada e intensiva dos equipamentos e alargando a janela de acesso do público a todas as
formas de expressão cultural;

Acolhimento de atividades nas salas polivalentes das Bibliotecas Municipais: 204
iniciativas, 7.615 participantes; 13 apresentações de livros;
EXPOSIÇÕES na Casa da Cerca: Encerramento das Exposições “Arborae Trahere” (até 7
jan.) e “Fazer Sentido” (até 28 jan); Exposição de Ana Hatherly “O Prodígio da Experiência”
- núcleo da Casa da Cerca (24 mar.- 9 set.) e edição do respetivo catálogo (ISBN 978-9898680-13-6); Exposição Documental “A Casa do Desenho: 25 Anos de Casa da Cerca –
Centro de Arte Contemporânea” (24 mar. 2018 - 31 mar. 2019); Mostra de Obras do
Acervo Artístico Municipal - Ana Hatherly (24 mar.- 9 set.); Exposição “O Gatomorto está
na Casa da Cerca”, resultante do processo criativo da 3.ª edição das Residências Artísticas
na Casa da Cerca (3 abr.-27 maio); Realização da Exposição “Velho Sol” de Paulo Brighenti,
no âmbito do 35.º Festival de Teatro de Almada (15 jun.- 2 set.) e edição do respetivo
catálogo” (ISBN 978-989-728-018-4); Realização da Exposição “Uma pequena história da
linha. Seleção de desenhos da Coleção do Ar.Co”, (29 set.-25 nov.) e edição do respetivo
catálogo” (ISBN 978-989-8902-47-4); Exposição “A luta continua! 140 anos de Ilustração
Portuguesa” (29 set.-24 fev. 2019); Realização da Exposição “O Futuro do Passado.
Amadeo de Souza Cardoso, Ana Jotta, Jorge Queiroz, Matilde Campilho” (15 dez. 2018-3
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mar. 2019).
EXPOSIÇÕES na Galeria Municipal de Arte: Encerramento da Exposição de Paul Kohl “Picture This!”, (patente até 20 jan.); Exposição de Ana Hatherly – “O Prodígio da
Experiência” - núcleo Galeria Municipal de Arte (8 mar.- 20 ago.); Exposição “António Júlio.
Formas e Volumes” (13 de set.-20 out.); Exposição de Mónica de Miranda “Geografia
dormente”, inserida na 8.ª edição do mês da Fotografia – Imaginarte Almada 2018 (6 nov.
2018-16 mar. 2019).
“Os Sons de Almada Velha – Música nas Igrejas” - preparação do procedimento de
consulta prévia para contratação de serviços de direção artística, preparação de materiais
de divulgação, produção dos concertos e organização de frente de sala, em articulação
com os serviços municipais, a Nova Almada Velha – Agência de Desenvolvimento Local e
a Associação Cantabilefest.
3.2.3 - Garantir a continuidade do Festival Internacional de Teatro de Almada, renovando e ampliando o
atual evento por via da sua abertura ao Município, projetando-o para o espaço público e para toda a
população, num movimento agregador da comunidade em torno das artes;
3.2.4 - Delinear a proposta para a realização de um “festival off” no quadro das Festas da Cidade e do Festival
Internacional de Almada, de âmbito complementar à programação principal e caracterizado pela abertura à
população e ao espaço público, com implementação plena a partir de 2019;
3.2.5 - Continuar a promover o Festival de verão “O Sol da Caparica”, reforçando a sua sustentabilidade e
autossuficiência futuras, a exposição de Almada e da Costa de Caparica enquanto destinos turísticos e
culturais relevantes, e o impacto do evento na galvanização do concelho e da freguesia;

Gestão do domínio: osoldacaparica-festival.pt.
Participação na Equipa Técnica do festival “O Sol da Caparica”, no âmbito do
Acompanhamento do Plano de Desenvolvimento da Costa da Caparica.
Apoio informático e de comunicações a todas as equipas do Festival “O Sol da Caparica”,
garantindo a redundância de acessos de forma a nunca interromper o fornecimento de
acesso à internet para as entidades mais críticas do evento.
Preparação de Relatório Final e Pedido de Pagamento relativo à candidatura ao projeto
Portuguese Music Festival do Turismo de Portugal, relativo ao Festival “O Sol da Caparica”
- edição de 2018.
3.2.6 - Conceber e planear a organização de um Festival Internacional de Literatura para a Infância, com o
objetivo principal de promover os hábitos precoces de leitura;
3.2.7 - Conceção e programação de um Festival anual de Jazz, que promova a criação de públicos e a
diversificação das iniciativas culturais;
3.2.8 - Planeamento e programação de um Festival de Arte Urbana e de Rua capaz de dinamizar a vida
cultural do concelho, explorar novas centralidades, apoiar os criadores artísticos locais, e incentivar o consumo
no comércio local e o turismo;
3.2.9 - Iniciar o processo de definição concreta e apresentação de proposta para a introdução do
“Cartão Cultura+”, que permita o acesso a espetáculos das artes e à aquisição de livros e outros produtos
culturais em condições vantajosas, para aquisição por particulares, instituições e empresas;
3.2.10 - Comemorar o 25 de Abril, o Dia Internacional da Mulher e o Dia da Cidade enquanto momentos
agregadores e potenciadores de grandes eventos culturais multidisciplinares, com uma programação variada,
nomeadamente para as camadas mais jovens da população, e na celebração da liberdade, da palavra e do
livre exercício da cidadania ativa;
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Colaboração na organização da Conferência “As Lutas e Quotidianos de Mulheres”, com
Débora Morganho da empresa Nova Tejo, finalista do Programa de Apoio ao
Empreendedor e residente no Núcleo Empresarial de Almada Velha.
3.2.11 - Desenvolver programação diversa e regular e a correspondente promoção de atividades culturais na
rede de espaços verdes do concelho, para a criação de públicos e melhoria da qualidade de vida no concelho;
3.2.12 - Assegurar a programação regular do Auditório Fernando Lopes-Graça no domínio das Artes
Performativas, fidelizando e formando novos públicos, nomeadamente com a realização de Espetáculos
Música Popular e Clássica; Espetáculos de Teatro; Cinema Regular e Ciclos de Cinema; Encontros de Fado;
Casa do Fado; Espetáculo comemorativo 25 Abril; Festival Música al-Mutamid; Festival de Flamenco de
Almada; Dia Mundial da Música e Encerramento do mês da Música;
3.2.13 - Assegurar uma programação cultural que valorize a identidade e a memória do Convento dos
Capuchos, nomeadamente com a realização do VIII Ciclo de Música no Convento, Concerto de Páscoa, Guia
de Audição do Convento dos Capuchos, Produção de Exposições Temporárias e Jornadas de Estudo;
3.2.14 - Assegurar a programação de iniciativas orientadas para celebração de efemérides nacionais e
internacionais, assinalando os dias nacionais, europeus e mundiais no domínio do património cultural e
museológico, nomeadamente: dia Internacional dos Monumentos e Sítios; Dia Internacional dos Museus/
Semana nos Museus e Jornadas Europeias do Património;

Programação específica/DMPC orientada para a comemoração do Ano Europeu do
Património Cultural, do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (18 de abril) e Dia
Internacional dos Museus (18 de maio).
3.2.15 - Definir programação temática, por ocasião da celebração de efemérides selecionadas e de grande
impacto mundial e cultural, a ter lugar durante o ano de 2018, nomeadamente o centenário do armistício da
1ª Guerra Mundial, os 50 anos sobre Maio de 68, et al.;
3.2.16 - Conceber programação específica para a celebração do ano europeu do Património, destinada
designadamente à divulgação do acervo municipal e à sensibilização do público em geral para a conservação
e valorização do mesmo;

Programa Dia Aberto no Sítio Arqueológico da Quinta do Almaraz e visita à exposição de
longa duração do Museu Naval orientada por antigos trabalhadores da indústria naval
para o público em geral.
3.2.17 - Estimular, apoiar e divulgar os projetos e eventos de criação e fruição cultural e artística iniciados e
da responsabilidade dos agentes culturais locais;

Oficina de Cultura: Almada e o Património Cultural (651 visitantes); Ser Criador - 24ª
Exposição Anual no âmbito da Festa das Artes da SCALA); O Dia que Nunca Devia Ter
Existido de Art Keeps Me Alive e Andreia Alves –; IV Mostra de artes dos Trabalhadores
da CMA e dos SMAS (290 visitantes); Mostra do Ensino Superior, Secundário e Profissional
(352 visitantes); Mostra Comemorativa do 25 de Abril de 1974 - 396 visitantes; XI Mostra
de Filatelia e Colecionismo da Secção de Filatelia e Colecionismo (242 visitantes);
Exposição Arte e Criatividade.
Realização de exposição no âmbito do Mês da Fotografia. Mercado de Natal Amigo da
Terra.
Auditório Fernando Lopes-Graça: Concerto de Ano Novo; Companhia de Dança de Almada
de apresentação da Ca.Da.; 2ª Gala de solidariedade do LIONS CLUB; 3º Encontro de
Narração Oral de Almada: Rio de Contos.
Convento dos Capuchos: Course on Action Methods Improving Motivation and Quality in
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the Learning Environments.
Dança e Gira e Aventur.ar.te.; Trafaria com Prova, Festival Sementes, Festival de Folclore,
31º Encontro de Cantares Alentejanos, Almada com Vida, EUSO 2019, 2ª Festa do
Associativismo; VII Ciclo de Musica no Convento, Barroco Português e Quadros Teatrais,
Eurico Carrapatoso Díptico Mariano; Exposição Ópera Soror Mariana; X Congresso
Associação de Imprensa de Inspiração Cristã.
Solar dos Zagallos: Produções Acidentais “filmagens para o espetáculo Sonho de uma
Noite de Verão”; formação em cerâmica da IMARGEM – Associação de Artistas Plásticos
de Almada; Natal no Solar; Festa do Associativismo Almadense; 5ª edição, Tasquinhas e
Burricadas; “Almada Com Vida”; 13ª edição do Festival Internacional de Folclore de
Almada, 31º Encontro de Cantares Alentejanos
Oficina de Cultura: 8ª edição do programa “Imagin´Arte - Mês da Fotografia”; espetáculos
“2 Chamadas Não Atendidas” e do lançamento do novo disco de originais do Grupo
Etnográfico Sobral de Monte Gordo.
3.2.18 - Estabelecimento de parcerias com equipamentos culturais, públicos e privados de relevo tanto ao nível
da área metropolitana, como nacional, para garantir um acesso privilegiado dos almadenses às suas
iniciativas;
3.2.19 - Assegurar a produção e divulgação de exposições temporárias relativas à história local e memória
coletiva, nomeadamente com exposições dedicadas ao movimento rock de Almada e às intervenções
arqueológicas em Almada velha, sem prejuízo de outras a definir;

Investigação para a exposição NA MARGEM: uma história do rock: contactos com 130
interlocutores do meio musical (músicos, produtores, managers, técnicos, jornalistas) e
gravação de c. de 42 horas de entrevistas. Incrementado o acervo fotográfico do Museu
da Cidade em mais de 1 500 fotografias cedidas para o efeito.
Inauguração da exposição Pórtico de Identidade. A Lisnave em Almada do Museu Naval.
3.2.20 - Promover e garantir a divulgação editorial no âmbito do património, memória, museologia e história
local, em suportes distintos, garantindo os direitos de autor e editoriais correspondentes;
3.2.21 - Conceber e/ou apoiar a realização de iniciativas e programas de animação do espaço público nos
domínios artísticos e culturais, em parceria com os agentes locais, garantindo a sociabilidade, a convivência
e a apropriação social das centralidades urbanas;
3.2.22 - Promover, apoiar e divulgar programas orientados para a ocupação de crianças e jovens nos períodos
de interrupção letiva e nas férias escolares de verão;

Residências Artísticas para crianças e jovens – “Herbário Criativo VIII - Os Materiais do
Desenho”, de 2 a 20 de julho: 44 participantes (dos 6 aos 15 anos); Realização, em
colaboração com o Centro Torrado da Silva – Centro de Desenvolvimento da Criança do
Hospital Garcia de Orta, de Residências Artísticas para crianças e jovens – “Herbário
Criativo VIII – Os Materiais do Desenho” (10 participantes com Necessidades Educativas
Especiais);
A Rede Municipal de Bibliotecas assegurou as férias escolares de Verão, Páscoa e Natal
com a realização de 21 atividades, contando com 532 participantes;
Realização, pela DMHL, dos Programas de atividades Férias do Carnaval, Férias da Páscoa
nos Museus, Verão nos Museus (junho/agosto) e Férias de Inverno (Natal).
Programas Orientados para a ocupação de crianças e jovens nos períodos de
interrupção letiva e nas férias escolares de verão
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Foram promovidos, apoiados e divulgados os programas Férias Jovens para a ocupação
de crianças e jovens nos 3 períodos de interrupção letiva que abrangeram mais de 1455
alunos do 6 aos 17 anos.
3.2.23 - Assegurar uma programação diversificada no Solar dos Zagallos, atenta às questões da
multiculturalidade e do património imaterial, nomeadamente à valorização das artes e dos ofícios
tradicionais e com a participação dos agentes culturais locais, onde se enquadram as “Oficinas para toda a
Família!”, “Festa no Solar - Saberes, Sabores e Memórias” e o “Natal no Solar”;

“Festa no Solar – Saberes, Sabores e Memórias/Nas Asas do Amor”, Teatro ao Ar Livre por
Produções Acidentais e a participação dos alunos da turma de Teatro da Universidade
Sénior D. Sancho I e dos participantes na oficina de dança “Sonho de Verão”, desenvolvida
no Solar dos Zagallos no âmbito do programa “Dançar na Sobreda”, em maio de 2018.
(junho); dinamização “Natal no Solar 2018”.
3.2.24 - Promover nas Casas Municipais da Juventude uma programação de animação sociocultural e de
expressão artística adequada aos públicos e aos fins a prosseguir por aquelas estruturas, sob a égide da
unidade orgânica respetiva.

3.3 - "ALMADA: CONCELHO DAS ARTES E DA CULTURA"
3.3.1 - Promover uma gestão estratégica, unificada e complementar de todos recursos, instituições e
infraestruturas existentes no concelho, que assista na realização de Almada como um Município das Artes e da
Cultura;
3.3.2 - Projetar e comunicar o estabelecimento material de corredores contínuos de equipamentos culturais e
outros elementos de atração artística e/ou turística, incentivando e criando condições para uma experiência
mais completa e para a dinamização cultural e comunitária de Almada;
3.3.3 - Estudar e aplicar por meios próprios, instrumentos de diagnóstico, planeamento e monitorização da
estratégia municipal de promoção e desenvolvimento das artes e da cultura, e apresentar os resultados
correspondentes;
3.3.4 - Apostar na criação e inovação cultural, com particular impacto ao nível da reabilitação do espaço urbano.
3.3.5 - Apoiar o empreendedorismo na área cultural, gerador de emprego e dinamizador essencial do território.

Dinamização do espaço expositivo do átrio do Quarteirão das Artes com a colaboração
do coletivo “Cidadão Exemplar”, de que resultaram, as seguintes montagens:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fotografia, “Retratos do Irão” de Luís Nogueira;
Ilustração, “Natura/Censura” de Cara Trancada (Carolina Lourenço);
Pintura, “Retratos em Acrílico” de Tomás Clara;
Fotografia, “Existências” de Rui Fernandes;
Ilustração, “Lobos, bobos e outros assombros” de Eva Nave
Fotografia, trabalhos do estúdio “Timeless Treasures” sala 11 QA.

3.3.6 - Valorizar as artes e ofícios tradicionais, disponibilizando espaços e equipamentos para transmissão de
conhecimentos e aprendizagem, e o empreendedorismo empresarial de base cultural neste segmento;

Realização de 4 visitas guiadas temáticas, dinamizadas pelo Centro de Arqueologia de
Almada; visita guiada para as autoras do site get.Lisbon; visita guiada para colaborador do
programa ZigZag da RTP; realização de peddypapers; Fundação INATEL / Turismo Para
Todos - Portugal 2017; ao curso de “cerâmica” organizado pela IMARGEM – Associação
de Artistas Plásticos de Almada (junho);
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3.3.7 - Potenciar e qualificar os usos culturais dos espaços verdes concelhios, concorrendo para a sua plena
utilização e usufruto pela população;
3.3.8 - Definir e programar de forma plurianual a salvaguarda, recuperação e divulgação do património
cultural, edificado, documental, arqueológico, natural e paisagístico;

Procedeu-se, para a DGPC, à atualização de informação sobre o Património Imóvel
Classificado, relativamente à propriedade e afetação.
Arqueologia Urbana: efetuaram-se vários acompanhamentos, escavações e sondagens na
sequência de obras de reabilitação com tratamento de materiais provenientes de Almada
velha e Cova da Piedade.
Pareceres técnicos, pelos Arqueólogos municipais, para: Construção de Condutas de
Abastecimento de Água/Rua Manuel de Sousa Coutinho; Plano de Pormenor do Cais do
Ginjal; Edificação/Renovação Urbana da Rua Francisco Foreiro, 2 A; Plano de Pormenor
do Cais do Ginjal; PPA – Programa Base de Arquitetura Paisagista para Caramujo/Romeira
e Carta do Património Cultural de Almada.
Participação/DMPC no projeto Lisboa Romana – Felicitas Iulia Olisipo: proposta de criação
da Rede Metropolitana sobre os antigos limites da Metrópole Romana.
Divulgação do Património Cultural/comunicações em encontros científicos nacionais:
Silos, matamorras e covas de pao – Armazenamento Medieval e Moderno em Portugal;
Silos Medievais do Núcleo Histórico de Almada: Tipologias e o seu contexto; Atividade
arqueológica em Almada: 2015-2018. E publicação de artigos: De Doenças Esporádicas
Farei Algumas Histórias: Gaspar Lopes Henriques de Chaves (1729 – 1796), Médico do
Partido da Vila de Almada; Um possível caso de sífilis adquirida num esqueleto oriundo da
Ermida do Espírito Santo: (séculos XV – XIX, Almada, Portugal).
3.3.9 - Estabelecer condições específicas para efeitos de acesso aos apoios municipais à criação e à atividade
regular das estruturas culturais e do movimento associativo do concelho, em termos complementares e
concertados com o previsto em regulamento municipal próprio;
3.3.10 - Lançar o fórum dos agentes culturais de Almada, assegurando a título experimental e sujeito a
avaliação, a sua participação na definição e monitorização da política cultural local;
3.3.11 - Apoiar as associações com intervenção no domínio sociocultural na beneficiação das suas
instalações, equipamentos e no desenvolvimento de programas de interesse municipal, em conformidade com
regulamento municipal próprio;

Os serviços da Divisão de Manutenção de Equipamentos Municipais realizaram 42
intervenções, de apoio logístico a diversas Associações do Concelho, no âmbito do
desenvolvimento de programas de interesse municipal.
3.3.12 - Apreciar e instruir os pedidos de apoio pecuniário inseridos na Plataforma dos Benefícios Públicos,
com base no Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo (RMAMA) ou instrumento que o substitua na
sequência de processo de revisão;

Foram concedidos apoios pecuniários, no âmbito do Regulamento de Apoio ao
Movimento Associativo, a Entidades e Eventos, num valor superior a 110.000 €.
3.3.13 - Analisar e otimizar as formas de comunicação com os cidadãos no âmbito da Cultura, melhorando,
nomeadamente, os circuitos de distribuição dos materiais de comunicação municipais e impacto da
comunicação junto dos diversos públicos;
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Para o incremento da comunicação e divulgação da informação, pela DMPC, enviaram-se
12 Newsletters temáticas sobre as atividades dos Museus Municipais, conteúdos para
Almada Agenda. Criaram-se 3 álbuns temáticos no Flickr. Atualização do site dos Museus
(com 13 991 visitas em 2018: 55,94% Portugal e 43,74% internacionais).
Criação e moderação de 2 páginas de Grupo associadas ao Facebook-CMA designadas:
Exposição Na Margem: o rock em Almada - 646 membros e Indústria Naval em Almada 116 membros.
A Divisão de Bibliotecas e Arquivo promoveu a divulgação de atividades a 1502
utilizadores. Sítio das bibliotecas: 45.665 visitas; 9.4991 páginas visualizadas por 39.964
visitantes. Assegurou a edição e produção de conteúdos para o sítio; Na rede social Flickr
registámos: 4.428
Gravação de música ao vivo com os CAMBRAIA, pela Associação Revolution´Art; das
exposições “Individualidades”, pintura de António Justino, João Pedro Marques, Luís
Vinagre e Tânia Antunes e da exposição e mostra de artes “Histórias para Contar 9”
(janeiro); das exposições “Tentationes”, escultura e fotografia de Pedro Miranda da Silva
e “Reflexos de uma Consciência Cósmica”, pintura de Fátima Romão e Raúl Ferrão;
Exposição temporária de Konstyatin Sheplyakov, (24 mar.), no Convento; 1º concerto
comentado do programa História da Música em Portugal – “Renascenças” (26 mai);
Exposição permanente “Vida Memoria Identidade” Convento dos Capuchos.
3.3.14 - Definir e implementar um programa de criação de residências artísticas em todo o território concelhio.

4 - TRANSPORTES, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADES

4.1 - TRANSPORTES PÚBLICOS
Através do Despacho da PCMA nº 430/ 2018, foi criado o grupo de trabalho constituído
pela Presidente da Câmara Municipal de Almada, pelo Diretor da Direção Municipal de
Obras, Mobilidade e Urbanismo, pela Diretora do Departamento de Inovação, Ambiente,
Clima e Sustentabilidade, pelo Presidente do Conselho de Administração da ECalma e pelo
Diretor da AGENEAL, que produziu, com a TIS.pt, Consultores em Transportes Inovação e
Sistemas, o relatório para o estudo de restruturação da rede de serviços de transportes
públicos em autocarro, no Concelho de Almada, que assentou nas seguintes premissas:
▪
▪
▪
▪
▪

adequação do sistema de mobilidade às necessidades da população;
melhoria do serviço em transporte público;
diversificação e integração das opções de transportes;
melhoria da qualidade de vida;
redução da intensidade energética do setor dos transportes e sua descarbonização.

Do trabalho desenvolvido, resultaram as seguintes propostas de carreiras:
▪
▪
▪
▪

Carreiras estruturantes dentro e fora do Concelho de Almada;
Carreiras complementares, algumas das quais estivais;
Carreiras de proximidade;
Carreiras escolares.

Os princípios de organização da rede municipal estão descritos no relatório
correspondente, destacando-se aqui alguns aspetos mais relevantes:
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▪ Uma rede hierarquizada, onde as carreiras mais fortes visam dar confiança no sistema;
▪ Carreiras de proximidade operadas com miniautocarros e com traçados curtos, o que
alarga a área de serviço às zonas de menor densidade, onde os autocarros
convencionais não conseguem operar;
▪ Promoção de 3 pontos focais que permitem articular esta oferta de proximidade com
a rede convencional.
Complementarmente, a oferta de carreiras intermunicipais para Lisboa foi objeto de uma
análise mais específica, orientada pelos princípios de simplificação e reforço de oferta,
como forma de criar capacidade de resposta a eventuais faltas de capacidade de resposta
da ferrovia ao previsível incremento da procura, decorrente da redução do custo dos
passes.
Foi trabalhada, ao nível do conjunto de municípios que integram a AML, a medida que
permitiu que, a partir de abril de 2019, passe a existir uma nova rede de passes sociais,

com o custo máximo de 30 euros para o interior do concelho e de 40 euros para a
área metropolitana, gratuitidade para crianças até fazerem os 13 anos; e, por
família, o pagamento total máximo de 80 euros, para as carreiras para fora do
Concelho de Almada e 60 euros para o passe família no interior de Almada.
4.1.1 - AUTORIDADE LOCAL DE TRANSPORTES
4.1.1.1 - Apoiar o desenvolvimento de estudos de bilhética e sistema tarifário, de iniciativa da AML, tendo em
vista a simplificação e integração dos títulos existentes, o alargamento do tarifário “Intermodal de Lisboa” a
toda a área metropolitana, e a criação do passe intermodal, a preços acessíveis.

Análise e formulação de contributos aos seguintes documentos desenvolvidos pela AML,
no quadro da contratualização dos novos serviços de transporte público rodoviário:
“Sistema Tarifário: Caracterização do Sistema Tarifário Atual - Relatório Intercalar”;
“Portaria que estabelece as regras gerais para a criação e disponibilização de títulos de
transporte aplicáveis aos serviços de transporte público coletivo de passageiros e à
fixação das respetivas tarifas”; “Passe Único na Área Metropolitana de Lisboa (Cenários e
Estimativas de Financiamento) ”; “Estudo sobre o impacto ao nível das compensações
financeiras públicas decorrentes do cancelamento de um título tarifário de um operador”.
Atualização do modelo de organização e funções da Autoridade Local de Transportes e
elaboração de proposta, incluída no estudo técnico de reestruturação das redes de TP
rodoviários.
Reuniões no âmbito da Área Metropolitana de Lisboa, de que já resultou, no contexto de
políticas municipais comuns, a decisão de criação de uma empresa única de transportes
na Área Metropolitana de Lisboa, que terá passes únicos com o custo máximo de 40 euros,
gratuitidade para crianças até aos 12 anos e, por família, o pagamento total máximo de
80 euros (o equivalente a dois passes sociais).
4.1.1.2 - Acompanhar o desenvolvimento do estudo das fontes de financiamento dos Serviços de Transporte
Público Rodoviário, incluindo a definição do modelo financeiro a adotar, que salvaguarde o interesse público
e a qualidade e a capacidade de resposta do serviço de transporte público em autocarro a disponibilizar à
população;

Compilação de modelos e instrumentos económicos para financiamento de sistemas de
transporte urbano, a nível europeu, no quadro da EcoMobility Alliance.
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Preparação e realização de Workshop de Capacitação “Financiamento e integração do
sistema de transportes públicos: desafios e soluções”, em parceria com a Área
Metropolitana de Lisboa, integrado no programa da Semana Europeia da Mobilidade
2018, de Almada.
4.1.1.3 - Constituir o Fórum da Mobilidade de Almada, a partir da Comissão Municipal de Trânsito e
Transportes, onde tenham assento os atores relevantes da mobilidade e transportes em Almada;
4.1.1.4 - Acompanhar o funcionamento regular do Grupo de Trabalho Metropolitano da Mobilidade e dos
Transportes da AML, analisando documentos e relatórios produzidos nesse âmbito e dando apoio técnico à
realização das reuniões periódicas.

Acompanhamento do funcionamento e participação nas reuniões do Grupo de Trabalho
Metropolitano da Mobilidade e dos Transportes da AML, incluindo a realização das
seguintes tarefas:
▪ Identificação dos problemas e prioridades para a acessibilidade, mobilidade e
transportes na AML;
▪ Definição de projetos de Mobilidade e Transportes para o período de financiamento
2020-2030 em Almada, incluindo a sua georreferenciação.
▪ Análise técnica e formulação de contributos para a sumula de propostas e
reivindicações da AML, designadamente “Fichas das propostas das intervenções
prioritárias”, “Mapas das Intervenções Prioritárias” e “Mapa das Infraestruturas
Rodoviárias”;
▪ Análise do Estudo de Reestruturação da Rede de TP Rodoviários na Península de
Setúbal, de iniciativa da AML;
▪ Formulação de contributos para a Cimeira AML e AMP, decorrida em Março;
▪ Revisão do “Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da Área Metropolitana
de Lisboa”, publicitado através do Edital n.º 14/CML/2018, de 7 de Maio;
▪ Elaboração de parecer e formulação de contributos para as cláusulas da minuta do
novo Contrato Inter-administrativo de delegação de competências do Municipio de
Almada, como autoridade local de transportes, na AML;
▪ Avaliação e delimitação de áreas urbanas para definição dos níveis de serviço mínimos
estabelecidos pelos requisitos elencados no Anexo I da Lei n.º 52/2015 (RJSPTP);
▪ Preparação do processo de contratualização dos serviços de transporte público
rodoviário de passageiros. Análise e elaboração de parecer ao “Estudo de preparação
dos procedimentos concursais do serviço público de transporte rodoviário de
passageiros para a área geográfica da AML - Relatório Intercalar de Diagnóstico”;
Análise e discussão da proposta de reestruturação da rede de transportes rodoviários da
Península de Setúbal, apresentada pela empresa TST, recorrendo à Plataforma SICO.
Elaboração de contributos para inquéritos da AML sobre “Mobilidade Sustentável: Rede
Ciclável”, “Transporte Escolar”, “Serviços Flexíveis”, “Competências dos municípios no
âmbito dos serviços de transporte em táxi” e “Transportes públicos rodoviários e
estacionamento: instrumentos contratuais e compensações financeiras”.
Análise e formulação de contributos à proposta de reorganização de Interfaces de
transportes coletivos rodoviários, elaborada pela CMLisboa, que prevê um terminal único
(Sete Rios) para as carreiras com origem da margem sul, via Ponte 25 de Abril.
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Acompanhamento do estudo de reestruturação da rede de serviços de transporte
rodoviário de passageiros ao nível metropolitano, em desenvolvimento pela AML com a
empresa Way2Go:
▪ Carregamento da informação sobre polos de atração de viagens no concelho de
Almada e matriz origem-destino georreferenciada.
▪ Análise dos cenários Base e Moderado, que informarão o futuro procedimento
concursal.
▪ Parecer às fichas de caracterização das intervenções propostas para o Concelho de
Almada.
Participação na sessão de informação “Roadmap para a contratualização dos serviços
públicos de transporte” promovida pelo IMT, Abril de 2018.
Participação no Seminário Inquérito à Mobilidade AML e AMP, IMob 2017/2018 (Porto,
Novembro 2018) e análise dos dados definitivos relativos a Almada e AML,
disponibilizados pelo INE e AML.
4.1.2 - TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO
4.1.2.1 - Desenvolver estudo de reestruturação da Rede de Transportes Públicos Rodoviários, numa lógica
de complementaridade e rebatimento aos modos de transporte em sítio próprio, que proponha as carreiras e
respetivos níveis de serviço, a concessionar até 3 de dezembro de 2019;

Lançamento e conclusão do procedimento concursal para aquisição do estudo
“Desenvolvimento de estudo de reestruturação da rede de serviços de transporte público
em autocarro”, cujo contrato foi assinado em Abril.
Desenvolvimento do estudo de reestruturação da rede de serviços de transporte público
em autocarro, com o apoio da TIS e da AGENEAL:
▪ Preparação e envio de informação georreferenciada sobre pólos de atração do
concelho e zonamento que servirão de base ao desenho da rede, adaptando o
zonamento utilizado no inquérito à mobilidade realizado em 2015/2016;
▪ Elaboração do diagnóstico do desempenho da atual rede e serviços em Almada,
avaliando os parâmetros: Cobertura espacial e temporal; Frequências; Repartição da
procura pelas diferentes linhas urbanas; Passageiros transportados por linha e
percurso médio dos passageiros; Taxa de ocupação em cada linha e nos diferentes
períodos horários;
▪ Definição da proposta de rede futura de TCR em Almada, numa lógica de
intermodalidade e rebatimento aos modos de transporte em sítio próprio,
contemplando novas carreiras estruturantes, complementares e de proximidade
(flexíveis), assim como os serviços a manter e a reforçar.
▪ Avaliação económica e financeira da proposta de rede, através da identificação da
receita média por passageiro e por passageiro*km transportado e dos custos
associados à prestação do serviço com os níveis pretendidos.
▪ Estabilização dos “Cenário Ótimo” e de 4 “Cenários com redução da oferta” da futura
rede de Almada, comparando a produção de transporte, custos de operação e âmbito
territorial, a constar dos Procedimentos Concursais do Serviço de Transporte
Rodoviário de Passageiros na AML;
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▪ Elaboração das fichas de carreiras municipais e intermunicipais (estruturantes,
complementares 1, complementares 2 e flexíveis), referentes aos “Cenário Ótimo” e
“Cenário de Redução 4” do estudo de reestruturação da rede de serviços de transporte
público em autocarro.
▪ Articulação técnica com a AML para averiguação das diferenças na oferta de produção
de transporte atual e futura, nos diferentes municípios;
▪ Apresentações das diferentes fases de trabalho à Sr.ª Presidente da CMA, incluindo
metodologia, diagnóstico, propostas de rede de reestruturação da rede, cenários e
custos de operação.
4.1.2.2 - Avaliar a atual rede de transportes que serve o concelho de Almada e identificar soluções de
melhoria que potenciem o aumento da utilização dos transportes públicos nas deslocações internas ao
concelho e deste com os concelhos vizinhos;

Encontro com a Comissão de Utentes de Transportes da Margem Sul, sobre a evolução do
serviço de transportes públicos prestado às populações de Almada e o futuro da mobilidade
no concelho;
4.1.2.3 - Definir a rede de transportes públicos rodoviários pretendida para o concelho e que constituirá uma
das peças do procedimento de concurso a lançar, e respetiva avaliação económica e financeira;
4.1.2.4 - Propor um caderno de encargos no âmbito da recontratualização da rede de transportes públicos
rodoviários, compreendendo os parâmetros de serviço e os termos da futura concessão, e em conformidade
com os melhores interesses do concelho e das populações;

Articulação com a Autoridade de Mobilidade e Transportes para análise de procedimento
formal a prosseguir na contratualização de serviços de transporte público rodoviário, nos
termos da Lei Nº 52/2015, de 9 de Junho, do Decreto-Lei nº 60/2016, de 8 de Agosto, e
Decreto-Lei nº 78/2014 de 14 de Maio.
4.1.2.5 - Desenvolver os estudos técnico-económicos para alargamento do sistema de mobilidade flexível às
freguesias do concelho, e propor a sua futura integração em novos contratos de concessão;

Identificação das linhas de transporte flexível a considerar em Almada, no Estudo de
Reestruturação da Rede e dos Serviços de Transportes Públicos Rodoviários em Almada.
Articulação com a TST e visita técnica ao terreno para definição de um percurso e
paragens associadas a um serviço flexível a desenvolver na União de Freguesias da
Sobreda e da Charneca da Caparica, em regime a pedido.
4.1.2.6 - Propor cenários de exploração e parâmetros de serviço para novas carreiras de mobilidade urbana
flexível (percurso, horário, frequência, tarifário, flexibilidade do serviço, sistema de pontos de encontro e
articulação modal), especialmente no sentido de abarcar o maior número de freguesias do concelho, e sem
prejuízo dos percursos temáticos relacionados com a saúde ou outros segmentos relevantes;

Formalização de Pedido de Parecer Prévio Vinculativo do serviço flexível Almada Bus
Saúde, como variante da atual carreira nº 182, à Autoridade de Mobilidade e Transportes,
após validação do procedimento formal a prosseguir na contratualização de serviços de
transporte público rodoviário flexível, nos termos da legislação vigente.
Articulação com a Autoridade de Mobilidade e Transportes para análise de procedimento
formal a prosseguir na contratualização de serviços de transporte público rodoviário
flexível, nos termos da legislação vigente.
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Participação em sessão de informação realizada pela AMT sobre o tema “Contratualização
do serviço público rodoviário de transportes”, Fevereiro de 2018.

Apresentação de documentação relativa ao cumprimento das Regras da Contratação
Pública e submissão de Pedidos de Pagamento de despesas efetuadas relativa à
operação “Circuito da Saúde de Almada”.
4.1.2.7 - Avaliar diferentes opções de material circulante/veículos nas frotas próprias e nas redes públicas de
transportes, privilegiando soluções de baixas emissões carbónicas e de boa acessibilidade.

Elaboração de proposta de renovação da frota de autocarros dos operadores rodoviários,
com veículos ambientalmente e energeticamente mais eficientes e que garantam a
acessibilidade universal (piso rebaixado), no quadro do período de financiamento 2020 –
2030, formulada à AML.

4.1.3 - TRANSPORTE ESCOLAR
Desenvolver o Plano Municipal de Transportes Escolares, que visa a otimização de circuitos, a diminuição de
custos da sua operação e a redução da intensidade energética e carbónica das deslocações escolares, e a sua
integração na Rede de Serviços de Transporte Público Rodoviário.

Estudo sobre modalidades alternativas ao Almada Solidária. Desenvolvimento de
procedimento para substituir as carrinhas do Transporte Adaptado (Almada Solidária).
Análise dos serviços e custos do transporte escolar no concelho de Almada, com
incidência no número de carreiras dedicadas, compensações em títulos de transporte e
respetivos custos para o Município de Almada.

4.1.4 - TRANSPORTE PÚBLICO FERROVIÁRIO
Participação no Grupo de Trabalho “Corredor de Transporte Público em Sítio Próprio”,
criado peplo Despacho nº 11382/2017, de 18 de dezembro, coordenado pelo IMT, que
visa estudar um corredor de transportes públicos em sítio próprio, em complemento e
conexão com o sistema em operação na fase 1 do Metro Sul do Tejo.
▪ Compilação, preparação e envio de informação em formato vetorial relativo aos
espaços canais e redes de elétricos modernos previstos no PDM; quantificação da
população na área de influência do projeto e plantas de PMOT’s aprovados ou em
elaboração;
▪ Desenho, em formato shapefile, do traçado proposto para a extensão do MST em
Almada, Universidade - Costa da Caparica e linha circular Cacilhas – Cova da Piedade,
prevista no Plano de Urbanização Almada Nascente;
▪ Desenvolvimento de estudo de procura potencial nestas 2 novas linhas do MST,
atentos dados demográficos, usos atuais e futuros do território e possíveis dinâmicas
de transformação;
▪ Contributos para o relatório final a produzir pelo GT, com a produção de conteúdos
nos seguintes capítulos: caracterização dos corredores por município (canal e
envolvente até 800 m); padrões de mobilidade na envolvente do corredor; condições
de funcionamento do sistema de transportes na envolvente do corredor;
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interacção/integração com os restantes sistemas de transportes existentes ao longo
do corredor – físico, funcional e tarifário.
Participação em sessão de informação promovida pela AML sobre “Sistemas de
Transportes de Passageiros em Sitio Próprio”, março de 2018.
4.1.5 - TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL
Desenvolver propostas de estabelecimento de ligações fluviais intra-margem ao longo do arco ribeirinho sul,
para fazer face à procura de viagens pendulares nesta margem -- tirando partido do rio Tejo como uma
verdadeira infraestrutura de transporte consolidada e atribuindo ao transporte fluvial um novo estatuto no
sistema regional de mobilidade --, complementarmente à avaliação das atuais rotas entre margens e da
otimização dos pontos de embarque.

Realização de diligências junto da Transtejo para reposição do serviço de transporte
fluvial de ligação Belém-Trafaria, suprimido por razões operacionais (temporárias).
Divulgação de informação aos munícipes e todos os interessados.
Diligências, junto do Poder Central para requalificar e investir no transporte fluvial.

4.1.6 - SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA O TRANSPORTE URBANO SUSTENTÁVEL
4.1.6.1 - Participar na Rede TRANSPORLIS, sistema de informação multimodal da Área Metropolitana de
Lisboa, desenvolvendo um widget que permita informar sobre o acesso em transporte público aos locais de
interesse de Almada mencionados na página de internet da CMA, e transformando o Guia TP de Almada digital
numa ferramenta interativa e de cálculo de percursos, tempos e custos em tempo real;

Participação no grupo operacional TRANSPORLIS e nas reuniões do Comité de Gestão:
▪ Avaliação e validação da última versão da APP, que permite dar informação em tempo
real sobre os transportes públicos;
▪ Definição da campanha de lançamento/divulgação da nova imagem desta ferramenta;
▪ Apresentação dos Estatutos TRANSPORLIS como Associação sem fins lucrativos.
Acompanhamento das diferentes tarefas da rede, procurando promover a boa articulação
entre a rede e os trabalhos em curso em Almada, capitalizando os seus benefícios.
4.1.6.2 - Promover a utilização da ferramenta “Guia Digital dos Transportes Públicos de Almada”, com
“responsive design” compatível com qualquer dispositivo móvel, que se encontra disponível on-line e é
atualizada em tempo real, e da aplicação mobile “Almada pedonal + metro”, no âmbito do conceito
Mobilidade como um Serviço (Mobility as a Service, MaaS);

Realização dos trabalhos de instalação e alojamento do “Guia Digital dos Transportes
Públicos de Almada”, no servidor municipal. Articulação com a Gismedia, tendo em vista a
compatibilização técnica do processo.
Instalação e alojamento do “Guia Digital dos Transportes Públicos de Almada” no servidor
municipal, após compatibilização tecnológica, em articulação com a AGENEAL e a Gismedia.
4.1.6.3 - Assegurar a gestão técnica e financeira dos Projetos Europeus objeto de financiamento já aprovados
e contratualizados: RESOLVE, Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy”
(eficiência na energética nas deslocações de serviços/comércio), co-financiado pela Comissão Europeia
através do Programa INTERREG IV; MOTIVATE, Promoting Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal
Demand, (Promoção de planos de deslocações em cidades mediterrânicas com procura sazonal), co-financiado
pela Comissão Europeia através do Programa INTERREG MED, e liderado pela Câmara Municipal de Almada.

Gestão técnica e financeira dos Projeto Europeus, sobre mobilidade sustentável:
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a. RESOLVE, Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy
(Eficiência energética nas deslocações de serviços/comércio), financiado pelo
programa INTERREG EUROPE:
▪ Organização de uma reunião de projeto e Study Visit em Almada, na qual 10 peritos
de 4 cidades e regiões parceiras puderam visitar Almada e conhecer algumas
práticas de mobilidade;
▪ Organização de um encontro de stakeholders locais (Mobility Café) no âmbito da
Semana Europeia da Mobilidade de Almada, a 20 de Setembro, onde foram
apresentados parte dos resultados do inquérito RESOLVE a comerciantes e clientes
da zona Almada Centro;
▪ Participação na 6ª reunião de projeto realizada a 6 de Novembro, na cidade de
Maribor, Eslovénia;
▪ Reporte técnico e financeiro dos vários semestres do projeto;
b. MOTIVATE, Promoting Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand
(Promoção de planos de deslocações em cidades mediterrânicas com procura sazonal)
co-financiado pelo Programa INTERREG MED e liderado pela Câmara Municipal de
Almada:
▪ Realização da sexta reunião do projeto MOTIVATE via teleconferência;
▪ Participação na 7ª. Reunião de projeto, realizada em Rodes, Grécia (20 a 21 de
Junho);
▪ Participação e disseminação do mid-term event da Comunidade Temática dos
Transportes do INTERREG MED, em Barcelona (12 e 13 de Novembro);
▪ Participação na 8ª reunião de projeto realizada na cidade de Thessalonoki, Grécia
(28 de Novembro);
▪ Articulação com o Secretariado do INTERREG MED para reporte técnico e
financeiro dos vários semestres do projeto, como parte das funções de Chefe de
Fila.

4.2 - MOBILIDADE CICLÁVEL
4.2.1 - Projetar a reabilitação do percurso ciclável Trafaria - Costa da Caparica, programando e preparando
para anos futuros a respetiva empreitada de obras públicas;

Levantamento das anomalias do percurso ciclável Trafaria – Costa da Caparica, para
permitir a preparação dos trabalhos de reparação do mesmo por administração direta ou
empreitada.
4.2.2 - Elaborar desenhos técnicos, estudos prévios e projetos de percursos da Rede Clicável de Almada, numa
lógica de articulação com os Transportes Públicos, para execução em anos futuros;

Análise e resposta ao pedido de informação sobre a Rede Ciclável de Almada (RCA),
efectuado pela AML no âmbito do desenvolvimento do Programa Portugal Ciclável,
incluindo:
▪ Preparação de informação geográfica de acordo com o modelo de dados estabelecido
pela AML;
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▪ Recolha e produção de informação sobre a RCA e suas características tipológicas.
Análise da integração da valência ciclável em projetos com pedidos de informação prévia
submetidos à CMA, operações urbanísticas e projetos de requalificação de vias e infraestruturas, no que se refere ao espaço para circulação de bicicletas, segurança dos
utilizadores, pavimentação e sinalética, tendo em vista a salvaguarda da continuidade e
funcionalidade da rede, nomeadamente nos projetos:
▪ Requalificação do espaço do antigo terminal rodoviário que serve de entrada norte no
Parque da Paz, Centro Sul;
▪ Projeto de Espaços Exteriores de uma superfície comercial na zona do Monte de
Caparica, que contempla a implementação de um troço da rede ciclável;
▪ Requalificação do Largo Alfredo Dinis, em Cacilhas.
▪ Av. do Mar, Aroeira;
▪ Rua Alexandre Herculano, Cova da Piedade.
Elaboração de parecer ao Programa “Portugal Ciclável 2030” (PC 2030), promovido pelo
Fundo Ambiental, “Subprograma 2 - Articulações Contíguas”, onde são apresentadas 6
propostas de interligação do território de Almada com outros concelhos limítrofes, atenta
a Rede Ciclável de Almada.
DMOMU: Rede Ciclável de Almada – Projeto - Troços 1,3,5 – Resolvido Contrato.
4.2.3 - Atualizar o Guia Técnico da Rede Ciclável de Almada – PACicla, com integração de soluções nas ações
e programas de manutenção dos percursos clicáveis existentes.

4.3 - INFRAESTRUTURAS DE MOBILIDADE PARA CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO

4.3.1 - REDE VIÁRIA
Assegurou-se a realização de reunião de trabalho / esclarecimentos com elementos da
empresa Auto Estradas do Baixo Tejo (AEBT) com o objetivo de resolução da localização
da praça de táxis e o respetivo tratamento da zona entre a ligação do restabelecimento
1.1 do Trecho 1 da A33 e as edificações existentes no Lazarim.
4.3.1.1 - Operacionalizar e otimizar a rede viária municipal em matéria de circulação, estacionamento,
introdução de modos suaves e amenização climática (vias existentes e infraestruturadas ou não), assegurando
a conceção e desenvolvimento de soluções e estudos para as seguintes situações;

No âmbito da otimização dos circuitos do Sistema de Recolha de Resíduos Urbanos,
acompanhamento da DSAL na análise da localização/fixação de contentores na via
pública, de acordo com o respectivo programa, com o objetivo de assegurar o
funcionamento e fluidez, em matéria de circulação da rede viária, e garantir as condições
de acessibilidade e segurança rodoviária;
Análise e estudo de soluções de acalmia de trânsito em locais alvo de
reclamações/exposições por parte de munícipes/associações de moradores,
nomeadamente Quinta do Chiado (Feijó), Rua Petrónio Amor de Barros (Sobreda) e Rua
dos Navegadores (Charneca de Caparica).
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Layout de reordenamento de Cruzamento da Rua Qtª de Cima, Rua Eugénio Salvador e
Rua Qtª do Modelo, Charneca de Caparica- Levantamento Topográfico concluído;
Praia da Fonte da Telha- LAYOUT de reperfilamento e ordenamento de estacionamentoRua da Descida/ Rua 1.º de Maio/ Rua Vasco da Gama;
Proposta de prolongamento do comboio da Costa de Caparica à Trafaria;
Praceta Simões de Almeida- Proposta de ordenamento de estacionamento.
Requalificação da Av. do Cristo Rei –Projeto de execução;
Estudo de sentidos de circulação na Freguesia da Cova da Piedade- Levantamento
topográfico em curso;
Rua Alexandre Herculano-Proposta de reperfilamento- Levantamento topográfico
efetuado;
EN10-1/ Avenida da Republica-Levantamento topográfico efetuado;
Rua Quinta da Madalena/ Rua do Poço/ Rua Mário Casimiro/ Rua Quinta do ModeloProposta de ordenamento de cruzamento (Rotunda)- Levantamento topográfico
efetuado;
Proposta de reforço de passadeiras junto aos estabelecimentos escolares;
Proposta de alteração de sentidos de circulação na Praça São João Batista;
Praceta Caetano Maria Batalha- Proposta de ordenamento de estacionamento;
Loja Sol da Caparica- Levantamento das instalações existentes;
Rua General Humberto Delgado/ Rua Vale de Figueira/ Rua quinta do Bom Retiro Proposta de reordenamento de cruzamento (Rotunda) e alteração de sentidos de
circulação – levantamento topográfico efetuado- Projeto de execução em curso;
Terminal Cerealífero da Trafaria- Propostas de ordenamento de estacionamento para
veículos Pesados;
Praça do Comércio/ Rua de Olivença/ Rua Bernardo Francisco Costa/ Rua Fernão Lopes
(Mercado De Almada) - Proposta de reperfilamento e alteração de sentidos de Circulação;
Comboio da Costa da Caparica- Proposta de colocação de pavimentos em carris;
Praça M.F.A.- Proposta de semaforização de cruzamento;
Acessibilidades à Costa de Caparica- Troço Final do IC20 e acessos alternativos às PraiasAnálise e elaboração de propostas;
Projeto da Av. Afonso Henriques e das Vias Secundárias – Rua de Grândola e Rua 1º de
Maio – Aroeira, alterações ao projeto de execução, concluídas;
Ponte, Estrada de Algazarra, Feijó, Parecer técnico concluído;
Passagem Inferior, Estrada dos 3 Vales – Reforço Estrutural- Monte de Caparica – Projeto
concluído;
Requalificação da Av. do Cristo Rei:
▪ Levantamento Topográfico concluído;
▪ Projeto em curso.
Largo 1º de Maio – Almada Velha – Levantamento Topográfico concluído;
- 54 -

RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2018

Remate Norte do Parque da Paz – Arranjos Paisagísticos – Projeto concluído;
“Parque Urbano do Pragal – Acesso Sul”:
▪ Projeto – Concluído;
▪ Empreitada – em execução (consignação 2 de Janeiro 2019 -Prazo de obra 180 dias).
4.3.1.1.1 - Av. do Mar, requalificação, reordenamento e refuncionalização do eixo viário entre a Av. Egas
Moniz e a Rua Henrique Moreira (desenvolver projeto de execução, após estudo prévio concluído e aprovado);

Av. do Mar – Aroeira:
▪ Procedimento concursal do projeto – Concluído;
▪ Projeto – Em Contrato.
▪ Elaboração de adenda ao estudo prévio do projeto integrado de reconversão da Av.
do Mar em Alameda Urbana, e apresentação à Administração Municipal.
4.3.1.1.2 - Entrada do Centro Sul e Terminal Rodoviário do Parque da Paz - requalificação e reordenamento,
com manutenção da capacidade de infiltração in situ e adoção de soluções adaptativas;

Foram iniciados e concluídos os projetos de arquitetura e especialidades com vista ao
lançamento de EOP para o Remate Norte do Parque da Paz - Arranjo Paisagístico. A
requalificação deste espaço prevê:
▪ Um parque de estacionamento com capacidade para 180 lugares para carros ligeiros
e 12 para autocarros;
▪ Parque para canídeos com 5.700m2;
▪ Ligação à rede ciclável existente;
▪ Acessos viário e pedonal ao parque de estacionamento;
▪ Iluminação.
Terminal Rodoviário do parque da Paz – requalificação e reordenamento, com
manutenção da capacidade de infiltração in situ e adoção de soluções adaptativas
Assegurou-se o desenvolvimento desta ação no âmbito dos trabalhos de RPDMA, quer
em termos da PO como dos respetivos PE, nomeadamente ao nível da requalificação e
colmatação do nó urbano do Centro Sul.
Participação no desenvolvimento da proposta de requalificação do espaço do antigo
terminal rodoviário que serve de entrada norte no Parque da Paz, Centro Sul, com a
manutenção da capacidade de infiltração in situ, incluindo soluções de ordenamento de
estacionamento.
4.3.1.1.3 - Ex-Estrada Nacional 377 Charneca de Caparica, requalificação em via urbana;

Avaliação das condições de circulação pedonais e rodoviárias do troço intervencionado
da ex. EN 377, pela obra de requalificação desta estrada em via urbana, realizada no
âmbito das contrapartidas do Processo de Construção do Supermercado Continente.
4.3.1.1.4 - Estrada Florestal, integrando as dimensões de mobilidade urbana sustentável e
corredores/continuidades ecológicas.
4.3.1.2 - Apoiar a concretização do projeto “Percursos Escolares”, contratualizado no PEDU – PMUS Almada
na Ação 4 “Criar Rede de Percursos Escolares no interior do concelho, integrando as valências pedonal e
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ciclável”, que se propõe melhorar as ligações entre áreas residenciais e os estabelecimentos escolares do 2º,
3º Ciclos e Secundário (EB de Vale Rosal, Escola Secundária Daniel Sampaio e EB Elias Garcia);

Acompanhamento das fases de análise da candidatura por parte da Autoridade de
Gestão do PORLisboa da operação “Valorização de Percursos Pedonais e Cicláveis de
Ligação aos Equipamentos Escolares do Interior do Concelho”, aprovada em
19/02/18.
Alteração do projeto dos Percursos Escolares Início de um novo procedimento – Fase B –
Aguarda decisão superior.
4.4.1.3 - Participar no desenvolvimento do projeto de renovação urbana e funcional do Largo de Cacilhas
(Largo Alfredo Dinis), que constitui um dos principais interfaces multimodais do concelho de Almada,
integrando vários modos de transporte relevantes para o quotidiano de milhares de utentes, para além da sua
função turística de “porta de entrada de Almada”.

Participação no grupo de trabalho para desenvolvimento de proposta inicial de
reordenamento do Largo Alfredo Dinis, assegurando a sua valência de interface de
transportes multimodal e, em simultâneo, de porta de entrada em Almada, requalificando
o espaço público;
Desenvolvimento de 2 soluções alternativas para área do terminal rodoviário, com
características urbanas, com o objectivo de melhorar a funcionalidade, ordenamento e
segurança rodoviária dos utentes, relativamente à situação existente, e integrar o centro
de micro-logística.

Coordenação do Grupo de Trabalho Cacilhas-Tejo: Proposta de programa para
tratamento do espaço público e análise das soluções de ordenamento do tráfego
rodoviário.
4.3.2 - CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
4.3.2.1 - Gerir, analisar e elaborar propostas para decisão dos pedidos de condicionamento da circulação e
estacionamento na via pública, dirigidos à Câmara Municipal de Almada;

Análise técnica e aprovação de 189 pedidos de condicionamento de circulação e
estacionamento na via pública para a realização de obras de requalificação de edificado e
operações diversas, beneficiação da rede viária e manutenção das redes de operadores
de infraestruturas de subsolo (gás e comunicações);
Análise técnica e desenvolvimento de planos de sinalização temporária e pedidos de
condicionamento de trânsito dos SMAS de Almada, para a realização de obras de
renovação e manutenção de redes, nos seguintes locais:
▪ Obra de "Redes de Drenagem 2017- Rua São João às Quintinhas e Outros", Charneca
de Caparica;
▪ Empreitada de Renovação da rede de águas da Rua das Terras dos Cortes Reais, Cova
da Piedade;
▪ Rua dos Espatários, Almada;
▪ Remodelação da Rede de Saneamento da Rua Bernardo Francisco da Costa, Almada;
▪ Obras no Emissário do Funchalinho, Quinta do Verdego, Caparica
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4.3.2.2 - Definir condicionamentos de circulação e estacionamento ou analisar a proposta de
condicionamentos de circulação e estacionamento de terceiros, necessários à realização de atividades
desportivas, espetáculos, atividades de animação do espaço público e eventos de rua, através da definição de
plano específico;

No âmbito da gestão da via pública, análise de 134 pedidos de ocupação da via pública
para realização de actividades de rua no espaço público;
Apoio à definição dos condicionamentos de trânsito necessários à realização de eventos,
iniciativas e programas de animação do espaço público, de iniciativa da CMAlmada e
Juntas de Freguesia, elaborando propostas de Condicionamento de Trânsito e
Estacionamento para a realização dos eventos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

“Quinzena da Juventude”;
“Espectáculo comemorativo do 25 de Abril”;
“Comemorações do 25 Abril”;
Actividade “Bombeiro por 5 dias”;
“Caparica Primavera Surf Fest”;
“Marchas Populares”;
Festival “O Sol da Caparica”;
“Trafaria comProva”;
“Dia Municipal do Bombeiro”;
“Almada de Portas Abertas”, com presença nas reuniões de preparação;
“Almada Somos Nós 2018”.

Apoio na definição dos condicionamentos de trânsito necessários à realização de
iniciativas desportivas, nomeadamente:
▪ 19º Grande Prémio do Atlântico;
▪ Meia Maratona de Lisboa;
▪ Grande Prémio de Atletismo da Charneca de Caparica;
▪ 1º Almada Trail;
▪ Maior Aula de Surf do Mundo;
▪ Mundialito de Futebol de Praia 2018;
▪ São Silvestre de Almada.
4.3.2.3 - Gerir e elaborar propostas para decisão dos pedidos de lugares de estacionamento na via pública
do concelho de Almada, destinados a lugares de estacionamento reservados a pessoas com mobilidade
reduzida, lugares reservados a Cargas e Descargas e lugares de estacionamento reservados a entidades
públicas ou associações de carácter social;

Recepção, análise e elaboração de propostas técnicas relativas a lugares de
estacionamento na via pública, dedicados:
▪ 57 pedidos de instalação/anulação de parque de estacionamento reservado a
deficiente;
▪ 1 pedido de instalação de lugares de estacionamento afetos a Cargas e Descargas;
▪ 2 pedidos de anulação de lugares de estacionamento reservados a entidades
públicas/associações de caráter social.
No âmbito da gestão de estacionamento na via pública, realizaram-se 31 averbamentos
de licenças de táxi, emitidas pela Câmara Municipal de Almada, ao abrigo do Regulamento
do Transporte Público Regulamento do Transporte Público de Aluguer em Veículos
Automóveis Ligeiros de Passageiros (Táxis), decorrentes da substituição de veículo;
caducidade do Alvará emitido pelo IMT e/ou mudança de titular da firma.
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4.3.2.4 - Monitorizar a operação dos serviços de mobilidade urbana flexível “FLEXIBUS” e “Almada BUS
SAÚDE”, atualmente operados respetivamente pela ECALMA e pela TST, garantir a sua continuação em
qualidade, e concluir a aquisição de sistema de bilhética integrada para o Almada Bus Saúde, financiável pelo
POR Lisboa/Portugal 2020;

Acompanhamento da operação do Almada BUS SAÚDE (Operação n.º LISBOA-081406FEDER-000021 PEDU/PAMUS), com o apoio técnico da AGENEAL. Análise dos
parâmetros de exploração físicos e financeiros enviados pelo operador do serviço TST,
para cálculo de compensações trimestrais;
Articulação com o operador do serviço Almada BUS SAÚDE para antecipar e resolver
dificuldades, tendo em vista a manutenção dos padrões de serviço definidos;
Articulação com a Autoridade de Mobilidade e Transportes, para análise conjunta do
modelo de contratualização do serviço de mobilidade flexível Almada BUS SAÚDE, tendo
em vista o seu alinhamento com a Lei Nº 52/2015, de 9 de Junho, Decreto-Lei nº 60/2016,
de 8 de Agosto, e Decreto-Lei nº 78/2014 de 14 de Maio;
Estudo de soluções para a resolução das dificuldades operacionais que afectam o serviço
FLEXIBUS, ao nível da conservação e manutenção dos mini-autocarros que operam o
serviço, em conjunto com a AGENEAL e a ECALMA.
4.3.2.5 - Reforçar a missão da ECALMA ao nível do planeamento do trânsito, garantindo assim melhor
articulação com os serviços municipais de mobilidade, maior eficácia na criação de respostas para os atuais
constrangimentos experienciados pelos munícipes, e maior fluidez.

4.3.3 - ESTACIONAMENTO
4.3.3.1 - Monitorizar e acompanhar a gestão do estacionamento de utilização pública do concelho de
Almada, acompanhando a concessão à Braga Parques e a intervenção da ECALMA – Estacionamento e
Circulação de Almada, EM, ao nível da regularização do estacionamento automóvel, da gestão dos lugares à
superfície e subterrâneos, e do funcionamento dos biciparques;
4.3.3.2 - Concluir a revisão do Regulamento Geral de Estacionamento de Duração Limitada, ponderando os
contributos do período de discussão pública, constantes do Relatório da Consulta Pública;
4.3.3.3 - Desenvolver proposta de soluções “Park & Ride”, em parceria com a MTS e a ECALMA, que permitam
combinar o título de viagem no MST com o de estacionamento nos parques subterrâneos na envolvente das
estações deste modo de transporte.

4.4 - MOBILIDADE ELÉTRICA
Acompanhar a manutenção dos 32 pontos de carregamento para veículos elétricos, instalados no concelho
de Almada e abrangidos pela rede MOBI-E, renovando-a para equipamentos de carregamento rápido e
reforçando a sua sinalização.

Verificação do estado de funcionamento dos atuais postos de carregamento da rede
MOBI.E.
Realização de contactos com a entidade gestora da rede MOBI.E para a reparação e
atualização tecnológica dos postos de carregamento existentes, e desenvolvimento de
procedimento para o aumento de potência de 3 postos, de modo a torná-los de carga
rápida.
Execução de alteração na rede elétrica para aumento de potência de 3 postos de
carregamento, para torná-los de carga rápida.
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Início do estudo de avaliação de necessidades futuras para expansão da rede e sua
atualização tecnológica;

4.5 - LOGÍSTICA URBANA
4.5.1 - Desenvolver o minicentro de consolidação urbana (2ª ordem), em Cacilhas, associado do Laboratório
Vivo para a Descarbonização, candidatado ao Fundo Ambiental, como infraestrutura física piloto de logística
associada à Rua Cândido dos Reis, que tem como objetivo melhorar a eficiência energética e o desempenho
ambiental do sistema de logística urbana. Em conformidade, rever o Regulamento e Normativo para a Rua
Cândido dos Reis na gestão de cargas e descargas;

Início do desenvolvimento de estudos técnicos mais detalhados para informar a instalação
do minicentro de consolidação urbana, para agregar os fluxos logísticos com destino e
com origem (logística inversa) na área do Laboratório Vivo para a Descarbonização (LVpD),
após a aprovação da candidatura apresentada pela CMA.
4.5.2 - Planear a instalação de sistema de controlo de ocupação de lugares afetos a cargas e descargas,
integrado via wi-fi com o parquímetro mais próximo e controla o tempo de ocupação efetiva de cada espaço
de estacionamento.

4.6 - ACESSIBILIDADE UNIVERSAL E INCLUSIVA
4.6.1 - Apoiar a atualização das medidas do Plano Municipal de Promoção das Acessibilidades do concelho
de Almada (PMPACA) dedicadas ao espaço público, e a concretização de ações que contribuam para o reforço
da acessibilidade inclusiva e para o usufruto seguro do espaço público (cfr. 1.1.2.5);

Georeferenciação dos locais de estacionamento concedidos a pessoas com mobilidade
reduzida, nos termos do Decreto-Lei Nº 307/2003, num total de 256 locais simples e
duplos, aos quais correspondem 270 lugares de estacionamento, distribuídos pelas
diversas freguesias do concelho de Almada.
Envio para consulta e validação pela APA-ARH Tejo Oeste de projeto de execução de
rampa de acesso da praia de S. João ao paredão da frente urbana de praias, permitindo o
acesso de viaturas de socorro, manutenção e emergência, e utentes com mobilidade
reduzida, a estas praias.
Acompanhamento da candidatura ao Programa Valorizar – Linha de apoio ao Turismo
Acessível (despacho normativo n.º 11/2016), nas questões relacionadas com o PMPACA
(rampas de acessibilidade universal).

Organização de proposta de Programa de Intervenção para materialização da
candidatura “Experimente Almada + Acessível” ao Programa Valorizar do Turismo de
Portugal, Linha de Apoio ao Turismo Acessível, em colaboração com os vários serviços
municipais envolvidos.
Execução da Rampa da Praia do Tarquínio
▪
▪
▪

Projeto – Concluido;
Processo concursal EOP – Concluido;
Empreitada – consignação 18 de janeiro 2019- Prazo de execução, 45 dias.

4.6.2 - Desenvolver estudos técnicos que visem a concretização de medidas de acalmia de tráfego promotoras
de uma utilização segura e inclusiva do espaço público, designadamente pelos utentes mais vulneráveis e em
áreas residenciais, e que resolvam “pontos negros” de segurança rodoviária.
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Acompanhamento da obra de reordenamento e requalificação da Rua dos 3 Vales, cujo
projeto foi desenvolvido para promover a utilização segura e inclusiva do espaço público,
designadamente junto a estabelecimentos escolares. Desenvolvimento de proposta de
alargamento desta intervenção ao troço de ligação à Fomega.
Acompanhamento da situação de encerramento da Passagem Superior Pedonal, no troço
final do IC20, Costa da Caparica, que dificulta a acessibilidade pedonal às paragens de
autocarros aí localizadas e o atravessamento pedonal em segurança. Realização de
diligências junto da IP, para criação de alternativa de atravessamento segura e funcional.
Acompanhamento dos trabalhos de concretização de medidas em “locais de intervenção
urgente no âmbito da promoção da segurança rodoviária e qualificação do espaço público
envolvente”, de acordo com listagem de priorização aprovada, nomeadamente:
▪ Curva da Rua D. Duarte, Laranjeiro, com a instalação de medidas que visam a melhoria
das condições de segurança viária e pedonal;
▪ Cruzamento da R. Hugo Casais c/ R. Frederico de Freitas, Charneca de Caparica, com a
implementação de plataforma sobrelevada no cruzamento por forma a controlar a
velocidade de circulação nesta área residencial;
▪ Junto à Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, Pragal, nomeadamente nas
deslocações pedonais entre a escola e as paragens de transportes públicos, com
entrega e aprovação da proposta.
Desenvolvimento e conclusão de proposta de reperfilamento da faixa rodoviária e
reordenamento do estacionamento da Rua Alexandre Herculano, Cova da Piedade,
promovendo a desobstrução dos passeios e a sua utilização segura e inclusiva pelos
utentes mais vulneráveis.
Análise e avaliação da instalação de medidas de acalmia e passagens de peões, junto a
estabelecimentos escolares na área geográfica da União de Juntas de Freguesia da
Charneca de Caparica e Sobreda, potenciando a utilização segura e inclusiva da via
pública, com a entrega de propostas de intervenção.
5 - ECONOMIA, INOVAÇÃO E TURISMO

5.1 - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIOECONÓMICO
Neste contexto, destacam-se os seguintes processos: DAU
▪ Efetuou-se o acompanhamento das obras das unidades hoteleiras na Aroeira e em
Pêra.
▪ Foi realizado o acompanhamento do projeto para a implantação de um Centro
Multiusos na Aroeira.
▪ Foi aprovada uma unidade hoteleira para Porto Brandão.
▪ Realizou-se o acompanhamento e gestão de iniciativas ligadas ao turismo,
nomeadamente a instalação de unidades de alojamento (hostel) na Costa da Caparica
e de 258 pedidos de alojamento.

▪ Foi realizado o acompanhamento de um estudo prévio para a Arealva, Almada.
▪ Foi realizada e proposta a aprovação da ampliação de do Equipamento infantil da
A.I.P.I.C.A. na Charneca da Caparica.
▪ Foram realizadas reuniões com os diversos intervenientes, sobre a Herdade da Aroeira.
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▪ Foram realizadas reuniões sobre pretensões relacionadas com o Almada Atlético
Clube.
▪ Foi elaborado levantamento sobre os Parques de Campismo da área Norte da Costa da
Caparica.
▪ Foi realizada a receção definitiva das obras de urbanização do loteamento 895/10, sito
na rua da Liberdade, Qta do Altinho na Cova da Piedade.
▪ Realizou-se o acompanhamento das obras de construção de duas unidades
comerciais, no Monte da Caparica e Cova da Piedade bem como a gestão de outros
pedidos para a Costa da Caparica, Vila Nova da Caparica e Aroeira.

5.1.1 - DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA
5.1.1.1 - Promover a atração e captação de investimento como fator de dinamização económica, de ativação
do território, e de criação de emprego qualificado que impulsione os níveis de vida locais e a fixação de
população;

No sentido de apoiar a iniciativa empresarial e a captação de investimento, foram
realizadas diversas reuniões com relevantes investidores, promotores imobiliários e
grupos económicos - nacionais e estrangeiros - interessados em investir no Concelho.
Das propostas de candidatura aos Espaços de Acolhimento Empresarial resultou, durante
o ano de 2018, a formalização de 14 novos contratos de estadia nas áreas do audiovisual,
arquitetura, reabilitação e decoração, comunicação e design, fotografia, engenharia de
palco, desenho, consultoria ambiental, desenvolvimento de software, jornalismo,
alimentação funcional e vegetariana e a cessação de 9 nas áreas da pintura, consultoria
automóvel, decoração, organização de eventos, assessoria de imprensa, cerâmica,
investigação farmacêutica, refeições saudáveis e produção de infusões.
Participação na iniciativa “Mostra do Tecido Social e Económico – Emprego,
Empreendedorismo e Desenvolvimento Local”, no âmbito do Projeto Envol20 AlmadaDLBC Urbano.
Participação na iniciativa Pequenos Almoços do Imobiliário, encontros privilegiados entre
promotores, investidores e mediadores imobiliários.
5.1.1.2 - Aprofundar e alargar o trabalho desenvolvido pelas Agências de Desenvolvimento Local ao nível da
captação de investimento em áreas de atividade económica relevantes para os territórios de intervenção
prioritária do concelho, nomeadamente ao nível do empreendedorismo nas áreas do turismo e da economia
circular e solidária;

Participação em workshops e iniciativas no âmbito da rede de parceiros locais e setoriais
para a promoção do empreendedorismo:
Partner e Mentoria – Bolsa de Empreendedorismo 2018 – Concurso Elevator-pitch Ideias
que Marcam, organizado pela representação da Comissão Europeia em Portugal.
Encontro Food Incubatoors: Best Practices – USA vs Portugal – Enter Altice Lab;
Workshop Financiamentos e Licenciamentos, Org. SCMA e realizado no Quarteirão das
Artes no âmbito do programa de Promoção do Empreendedorismo Imigrante;
Preparação e apoio à realização da sessão de divulgação da plataforma de sinalização de
oportunidades de financiamento destinada a entidades e iniciativas da Economia Social GeoFundos, com a participação de 40 entidades locais.
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Organização de sessão de capacitação “Como organizar candidaturas de Sucesso”, com a
participação da TESE – Associação para o Desenvolvimento, destinada às entidades da
economia social (1ª edição);
Acolhimento das ações de formação certificadas do Plano Nacional de Formação
Financeira, da Academia de PME do IAPMEI “Da ideia de negócio à empresa – módulo 1”
e “Como financiar o meu negócio – módulo 2”;
Participação no Encontro “Empregabilidade de Públicos Vulneráveis – Desafios e
Oportunidades”, promovido pela Rede Social de Almada;
Participação no Dia do Empregador promovido pelo Instituto do Emprego e Formação
Profissional e entidades empregadoras locais, iniciativa que integra a Semana do
Empregador, com a temática “Novas dinâmicas da empregabilidade - novas áreas de
atividade e profissões de futuro”;
Co-organização da iniciativa “IMAGINE MARKET” realizada com a participação de projetos
da Rede Local de Empreendedores no Mercado da Romeira;
Co-organização e apoio logístico/divulgação da formação certificada “Como financiar o
meu negócio” da Academia de PME do IAPMEI;
Co-organização, cedência de sala e apoio logístico/divulgação do Workshop “A
Comunicação para Empreendedores” da ViewPoint RP;
Co-organização e participação na Mostra do tecido social e económico – “Emprego,
empreendedorismo e desenvolvimento local”, no Centro cultural e juvenil de Santo
Amaro, DLBC / SCMA;
Participação na mentoria a projetos do cluster agro-alimentar e logística, no Bootcamp
Go Market, Loures Inova;
Co-organização da sessão de divulgação do Concurso “Santa Casa Challenge”, para
projetos de empreendedorismo social na área da educação, com S.ª Casa da Misericórdia
de Lisboa e o Madan Parque.
5.1.1.3 - Promover a criação e divulgação de marcas próprias para o território municipal, nomeadamente, a
marca Costa Todo o Ano e Invest Almada;
5.1.1.4 - Promover as condições de utilização dos espaços de trabalho do Núcleo Empresarial de Almada Velha,
Quarteirão das Artes e Cozinha Partilhada de Alfazina, revendo igualmente as condições de acesso;

Acompanhamento da gestão dos equipamentos de acolhimento empresarial em
articulação com as Agências de Desenvolvimento Local – Nova Almada Velha e ArribaTejo.
Neste âmbito, foram realizadas pelos serviços da Divisão de Manutenção de
Equipamentos Municipais 31 intervenções, de manutenção, distribuídas da seguinte
forma:
▪ Cozinha Partilhada de Alfazina (9);
▪ Núcleo Empresarial de Almada (17);
▪ Quarteirão das Artes (5).
5.1.1.5 - Criar o Balcão do Investidor, enquanto serviço competente para gerir e acompanhar os
procedimentos administrativos associados a iniciativas empresariais, nomeadamente através da designação
de um gestor do processo;
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5.1.1.6 - Promover produtos e serviços inovadores, de qualidade e de grande valor acrescentado, que
contribuam para o desenvolvimento económico e para afirmação da identidade de Almada, através da marca
Made in Almada;
5.1.1.7 - Apoiar e promover a realização de eventos que estimulem o alargamento dos horários do comércio
local, em linha com a iniciativa “Almada de Portas Abertas”;
5.1.1.8 - Agregar e operacionalizar o conjunto de incentivos municipais e nacionais disponíveis, no quadro
legal em vigor, para apoio a projetos e empresas que valorizem o capital humano existente em Almada,
apoiando a criação de startups e promovendo feiras de emprego especializado nestes setores;
5.1.1.9 - Promover e dinamizar a atividade económica, nomeadamente a atividade piscatória e agrícola, e o
comércio local, e nesse âmbito desenvolver designadamente projetos-piloto ao nível da produção agrícola e
da criação de circuitos curtos agroalimentares (CCA);
5.1.1.10 - Incentivar a animação e a requalificação do comércio local e da gastronomia, apoiando a criação
marcas de qualidade associadas a Almada;
5.1.1.11 - Estimular a densificação e a diversificação da oferta de animação turística, proporcionando aos
almadenses e aos turistas a oportunidade de usufruir de mais propostas locais, durante todos os períodos do
dia;
5.1.1.12 - Ampliar as iniciativas associadas à criação de hortas urbanas potenciando as suas competências
enquanto espaços simultaneamente produtivos e pedagógicos, promotores de práticas de economia circular
e importantes centros de vivência comunitária, com possibilidades de aproveitamento económico compatível;
5.1.1.13 - Desenvolver mecanismos de apoio ao escoamento da produção local, nomeadamente através da
criação de novos mercados de pequenos produtores.

5.1.2 - INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
5.1.2.1 - Aprofundar a cooperação na área da investigação e inovação tecnológica, e a integração em rede
com centros de investigação de instituições de ensino superior e técnico, e com o tecido empresarial;
5.1.2.2 - Apoiar os centros de investigação de excelência localizados no Concelho, nomeadamente na sua
projeção internacional e na transferência de conhecimento para a sociedade, neste caso fomentando a
promoção local do conhecimento, da cultura e da literacia científica;
5.1.2.3 - Reforçar a rede de ninhos de empresas e a sua cobertura territorial como estímulo à viabilização de
projetos de empreendedorismo;
5.1.2.4 - Cooperar com as instituições de ensino superior, Universidades e Escolas Superiores, Institutos e
Centros de Investigação, em projetos e matérias de âmbito técnico e científico que dependam e/ou beneficiem
a atuação do Município, incluindo o funcionamento dos respetivos serviços;

Reuniões com o Magnifico Reitor da Universidade Nova de Lisboa, tendo em vista
o continuado estreitamento das relações entre as instituições;
5.1.2.5 - Desenvolver o empreendedorismo social como instrumento para criação de emprego, geração de
riqueza e mobilização da criatividade da comunidade na conceção de respostas para problemas sociais;
5.1.2.6 - Criar e apoiar uma incubadora de empresas com projetos de responsabilidade social, que assegure
aos mesmos o alojamento de competências e atividades complementares, nomeadamente apoio técnico e
ligação a redes e especialistas (cfr. 1.1.4.1);
5.1.2.7 - Alargar a rede de pontos com internet gratuita -- segura, rápida e de qualidade -- nos transportes
públicos, nos centros históricos, nos parques e jardins e noutros espaços públicos relevantes;
5.1.2.8 - Divulgar e reforçar a confluência entre as iniciativas e atividades económicas concelhias, a atividade
municipal, e as áreas de conhecimento ministradas no ensino superior do Concelho;

Colaborações com o Madan Parque e Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL
Colaboração como Cluster Manager no projeto europeu "CO-CREATE", no âmbito Interreg
MED, organizado pelo Madan Parque;
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Mentoria e júri da Cadeira de Empreendedorismo da FCT/UNL;
Participação no Workshop “Maximize os lucros da sua empresa”, organizado pelo Madan
Parque e AIP - Enterprise Europe Network - Erasmus for Young Entrepreneurs;
Co-organização com Madan Parque da Startup European Week - SEW18 Almada,
integrando a inauguração d’A Oficina de Almada (finalista PAE8) e o Workshop PPL
“Crowdfunding on Arts”, que se realizou no Quarteirão das Artes;
Workshop Desafios do Regime de Proteção de Dados _ SRS Advogados & NOVA Madan
Parque;
Workshop Management 3.0, no Madan Parque.
5.1.2.9 - Apoiar as iniciativas e atividades que concretizem e aprofundem o desenvolvimento sustentável e a
resiliência das comunidades perante as flutuações dos sistemas económico e climático;
5.1.2.10 - Melhorar a qualidade e acessibilidade dos serviços prestados aos cidadãos e empresas, no âmbito
do programa Simplex Autárquico+, nomeadamente diversificando os canais, concentrando serviços e
desmaterializando processos por via eletrónica, com vista à agilização de procedimentos administrativos (cfr.
9.2);

Gestão das Montras Interativas, MUPI e Mesas Interativas instaladas em espaços
municipais.
5.1.2.11 - Criação de um serviço de informação e divulgação de oportunidades de negócio e dos mecanismos
nacionais e comunitários disponíveis, no âmbito do financiamento e do apoio técnico estabelecimento de
novas unidades empresariais e à modernização e revitalização das existentes.

5.1.3 - CRIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EMPREGO
5.1.3.1 - Promover a criação de emprego enquanto objetivo transversal aos domínios de intervenção
municipal, nomeadamente através de medidas e ações dinamizadoras da economia local, e de condições para
a qualificação específica e concreta dos trabalhadores para os sectores em crescimento;
5.1.3.2 - Criar uma plataforma digital de coesão social que, entre outras funcionalidades opere como
agregadora de mecanismos de troca de bens e serviços (como o “Banco de Tempo”) e de projetos e iniciativas
candidatas a canais de financiamento descentralizado (como o crowdfunding), operando como mecanismo de
apoio às iniciativas da economia social e solidária, e assegurando-lhes uma maior visibilidade e acessibilidade.

5.2 - TURISMO
5.2.1 - Valorizar e desenvolver o turismo enquanto atividade económica estratégica, promovendo a
integração e as complementaridades do território e tirando partido da forte dinâmica de Lisboa enquanto
destino;

Desenvolvimento de proposta de implantação para elemento identificador do território
em Cacilhas.
Participação no 30º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, da AHP - Associação da
Hotelaria de Portugal, subordinado ao tema “Turismo: Que Futuro Queremos?”, com
intervenção no painel “Tensões, Conflitos e Oportunidades nas Áreas Metropolitanas”;
5.2.2 - Avaliar a eficácia e potencial da marca “Experimente Almada” e desenvolver um novo plano de
marketing e imagem promocional do Concelho;
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No âmbito da candidatura Portugal ao Programa Valorizar, linha de apoio à redes Wi-Fi
em centros históricos, em colaboração com Departamento de Comunicação e Divisão de
Turismo, das Especificações Técnicas de aplicação móvel Turística, de acordo com
orientações estratégicas para o Município, incluindo funcionalidade de gamification,
identificação de funcionalidades opcionais, e previsão de App dirigida a diferentes
públicos-alvo (e.g., crianças, diferentes perfis de turistas). Apresentação da proposta e do
pedido de autorização da despesa para inicio do processo aquisitivo.
Apoio técnico à manutenção e gestão do contrato de assistência técnica da solução de
Montras Interativas.
5.2.3 - Desenvolver roteiros turísticos temáticos que, nomeadamente, prolonguem e complementem o
Santuário do Cristo-Rei, desenvolvendo o turismo religioso e associando-o com roteiros ligados ao turismo
ambiental, desportivo e cultural, que integrem a gastronomia, sítios históricos, museus e outros pontos de
interesse;

Preparação do trabalho de levantamento funcional dos eixos comerciais situados no
percurso “De Cacilhas ao Cristo-Rei” e registo de espaços comerciais devolutos com vista
à preparação da candidatura “Valorização do Percurso Turístico - De Cacilhas ao CristoRei”
Levantamento de informação para elaboração de planta de recursos turísticos e
patrimoniais no eixo Cacilhas – Cristo-Rei e respetivos percursos turísticos;
Estudo do percurso “de Cacilhas a Cacilhas … várias voltas por Almada”.
5.2.4 - Reforçar a rede e as atribuições dos postos de informação turística, e rever a estratégia e configuração
da sinalética orientadora dos visitantes e do público em geral;

Desenvolvimento de proposta de alteração funcional dos Postos de Cacilhas e Almada.
Realização de reuniões e atendimentos:
▪
▪
▪
▪

Estudantes de Erasmus da Escola Emídio Navarro;
Escola de Surf SurfPro;
Douro Acima;
Escola Secundária Cacilhas-Tejo.

Realização de 3001 atendimentos turísticos: Posto de Turismo de Cacilhas - 1.851, dos
quais 1.515 estrangeiros e 336 nacionais; Posto Turismo da Costa da Caparica – 1150
atendimentos, dos quais 973 estrangeiros e 177 nacionais.
Procedeu-se à distribuição regular de informação turística em Unidades hoteleiras,
Estação da Fertagus e território nacional e estrangeiro, de acordo com os pedidos
rececionados;
Cedência de instalações:
▪ PT Costa para a exposição da IMAGINARTE;
▪ PT Cacilhas para a Exposição “Rua dos Presépios”.
Participações em Encontros, Seminários:
▪ Dia Mundial de Turismo – Participação na palestra da Escola Francisco Simões;
▪ Participação no seminário “Património, Turismo e Desenvolvimento Sustentável” no
Museu Nacional dos Coches, Lisboa;
▪ Reuniões para Congresso Naturismo.
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Foram realizados 180 inquéritos nos postos de turismo, que avaliaram o grau de
satisfação do turista quanto ao atendimento e à informação prestada, que percecionou
uma avaliação de excelente (5).
Apoio técnico à manutenção da solução de Mobiliário Urbano de Informação Interativa
sobre Percursos Turísticos de Almada, ao nível de infraestrutura de rede e comunicações,
mesas interativas, sinalética (MUPPIs) interativa e plataforma de gestão. Gestão do
contrato de Serviços de Apoio telefónico, Manutenção e Assistência técnica.
Apoio técnico ao funcionamento e atualização da solução de Diretório do Comércio,
gerida pela Agência Nova Almada Velha.
Gestão do domínio: http://www.caparicasuncentre.com/.
5.2.5 - Apoiar o desenvolvimento das atividades marítimo-turísticas na margem no rio, apostando igualmente
no desenvolvimento dos desportos náuticos e das atividades económicas, culturais e comunitárias que lhe
possam estar associadas;
5.2.6 - Repensar, otimizar e dinamizar o Caparica Sun Centre;

Gestão do Caparica Sun Centre, equipamento que recebeu durante o ano de 2018 cerca
de 9.500 dormidas em regime de alojamento local. Preparação da presença do
equipamento nos festivais “Caparica Surf Fest” e “O Sol da Caparica”, através de stand
próprio. Organização de procedimentos de despesa relativos a fornecedores e pessoal
afetos à gestão corrente deste equipamento.
5.2.7 - Promover e dinamizar o turismo de eventos, nomeadamente no âmbito académico e desportivo;

Preparação de informação turística para ceder a entidades que realizaram no Concelho
congressos, seminários ou encontros:
▪
▪
▪
▪
▪

Encontro "Inclusão em Espaços de Cultura", 150 nacionais;
Instituto Piaget – 13º Seminário Desenvolvimento Motor da Criança, 100 nacionais;
AE Anselmo de Andrade – Sea of Wonder, 24 estrangeiros;
AE Emídio Navarro – Projeto Slow Down, 52 estrangeiros;
Associação Científica Proteomas – Christmas Conference on Sample Treatment 2018,
150 estrangeiros;
▪ COPEFAP- Cooperativa de Ensino – Projeto Internacional Erasmus +.
5.2.8 - Desenvolver ações de divulgação e promoção de Almada em feiras e eventos turísticos e de promoção
turística, com alcance nacional e internacional;

Assegurou-se a participação na Feira de Turismo de Espanha – FITUR - com stand próprio
e a presença de 4 agentes económicos locais: Argon Travel e Trilhos do Mundo (Agências
de Viagens de incoming), Acústica Suave (empresa de aluguer de áudio-guias), Gota
D´Água (Agente Animação Turística). Provas de conserva e paté de cavala e de vinhos da
Península de Setúbal, numa parceria com a Casa Mãe da Rota dos Vinhos.
Presença e participação, com outros parceiros, no Salão do Imobiliário e do Turismo
Português de Paris.
Presença e participação no MIPIM (Marché International des Profissionels de l’Imobilier),
em Cannes.
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Assegurou-se a participação na Bolsa de Turismo de Lisboa, edição 2018, em stand
próprio.
Deu-se início à preparação da participação do Município na edição de 2019 BTL.
5.2.9 - Conceber em conjunto com os agentes locais e apoiar a organização de festivais gastronómicos que
promovam especificamente os produtos, o património e a hotelaria do Concelho;

Deu-se início à preparação da 4ª edição do evento Trafaria (com)Prova, Vinhos e Petiscos
à beira Tejo.
5.2.10 - Avaliar e reprogramar a mostra TrafariaComProva, tendo em vista a sua organização futura em
termos que permitam níveis otimizados de exposição, de efeitos produzidos, e de dinamização local e
comunitária;

Neste âmbito, os serviços da Divisão de Manutenção de Equipamentos Municipais
realizaram 5 intervenções, no apoio à realização de eventos, com destaque para o
“Trafaria (Com) Prova – Vinhos & Petiscos à Beira Tejo”
5.2.11 - Aprofundar a parceria com a ERT-RL e a ATL no âmbito do Plano Estratégico para o Turismo na Região
de Lisboa, desenvolvendo as ofertas associadas à vista de Lisboa no eixo Cacilhas/Trafaria, e aos Desportos de
Ondas na Costa da Caparica;

Preparação de proposta de inserção de conteúdos turísticos no Lisboa Card para o período
2019/2020, em articulação com a ERT-RLisboa.
5.2.12 - Dar continuidade e apoio à realização do Concurso Gastronómico de Almada, promovendo a sua
visibilidade e impacto de forma articulada com as associações representativas do setor e com os agentes
económicos.

Realização da cerimónia de entrega de prémios relativos à 14ª edição do Concurso de
Gastronomia - Sabores de Almada.

5.3 - COSTA TODO O ANO
5.3.1 - Desenvolver programa dinâmico e sustentável para a atração de investimento especificamente para a
Costa da Caparica, valorizando as suas potencialidades por todos reconhecidas;

Concretização da 5ª edição do Festival "O Sol da Caparica" (FOSC), que se realizou de 16
a 19 de agosto de 2018; Concretização da 4ª edição do Caparica Primavera Surf Fest (CPSF)
2018, que se realizou entre 22 e 31 de março de 2018.
5.3.2 - Colaborar com a Parpública na liquidação da Costa Polis, para salvaguarda do interesse municipal;

Designado o representante do Município de Almada para o exercício dos direitos de
acionista na “CostaPolis, Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis na Costa
da Caparica, SA – Em liquidação.

5.3.3 - Conceber um programa de atividades e uma campanha de marketing com vista à promoção da Costa
de Caparica enquanto destino turístico ao longo de todo o ano, reduzindo a sazonalidade da procura;
5.3.4 - Divulgar e promover a Costa de Caparica enquanto Museu Vivo da Arte Xávega e de outras artes de
pesca tradicionais;
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5.3.5 - Divulgar a Costa de Caparica como destino de Surf, dos Desporto de Natureza e das atividades
outdoor, sublinhando a sua atratividade permanente incluindo fora das épocas altas, deste modo
incentivando o equilíbrio da procura e a diminuição dos efeitos da sazonalidade;

Encontros com parceiros para divulgação da 4ª Edição do Caparica Primavera Surf Fest
2018.
Promoção do Caparica Sun Centre, enquanto equipamento parceiro da iniciativa
Primavera Surf Fest, direcionado para o acolhimento de participantes no festival e em
atividades ligadas aos desportos de onda.
Início e desenvolvimento das atividades desportivas no Estádio Multiusos de Areia da
Costa de Caparica:
▪ Torneio de Voleibol de Praia;
▪ Torneio de Futebol de Praia de clubes do concelho (Benjamins); 19 e 20/5 - Torneio de
Futebol de Praia de clubes do concelho (Iniciados); 26 e 17/5 – Torneio de Futebol de
Praia de clubes do concelho (Juniores);
▪ Torneio de Corfebol de Praia, organizado em parceria com a Federação Portuguesa de
Corfebol;
▪ Realização do 22º Mundialito de futebol de praia, em parceria com a BeachSoccer
WorldWide e a Federação Portuguesa de Futebol, com a participação das seleções de
Portugal, Espanha, México e Japão. Divididos pelos 3 dias, tiveram cerca de 6000
pessoas nas bancadas do EMA da Costa de Caparica;
▪ Torneio de Futebol de Praia de clubes do concelho (Benjamins) ;
▪ Etapa do campeonato nacional de futebol de praia, com a participação de 10 equipas
(Charneca da Caparica AC, CD Cova da Piedade, CF Trafaria, GD Pescadores da Costa
de Caparica, GD Alfarim, GD Sesimbra, ACRUT Zambujalense, Barreiro Stara Zagora,
São Domingos de Setúbal e Quarteira Beach Sports);
▪ Etapa do nacional de futebol de praia, com a participação de 10 equipas (Charneca da
Caparica AC, CD Cova da Piedade, CF Trafaria, GD Pescadores da Costa de Caparica, GD
Alfarim, GD Sesimbra, ACRUT Zambujalense, Barreiro Stara Zagora, São Domingos de
Setúbal e Quarteira Beach Sports);
▪ Etapa do regional de andebol de praia, coorganizado com a associação de andebol de
Setúbal;
▪ Etapa do nacional de futebol de praia, com a participação de 10 equipas (Charneca da
Caparica AC, CD Cova da Piedade, CF Trafaria, GD Pescadores da Costa de Caparica, GD
Alfarim, GD Sesimbra, ACRUT Zambujalense, Barreiro Stara Zagora, São Domingos de
Setúbal e Quarteira Beach Sports);
▪ Etapa do regional de andebol de praia, coorganizado com a associação de andebol de
Setúbal;
▪ Etapa do regional de andebol de praia, coorganizado com a associação de andebol de
Setúbal;
▪ Etapa do nacional de futebol de praia, com a participação de 10 equipas (Charneca da
Caparica AC, CD Cova da Piedade, CF Trafaria, GD Pescadores da Costa de Caparica, GD
Alfarim, GD Sesimbra, ACRUT Zambujalense, Barreiro Stara Zagora, São Domingos de
Setúbal e Quarteira Beach Sports);
▪ Etapa da Elite de futebol de praia, com a participação de 8 equipas (Sporting CP, SC
Braga, Casa Benfica Loures, CD Nacional da Madeira, Vitória FC de Setúbal, Varzim SC,
SC Leixões e GR Amigos da Paz);
▪ Etapa do nacional de futebol de praia, com a participação de 10 equipas (Charneca da
Caparica AC, CD Cova da Piedade, CF Trafaria, GD Pescadores da Costa de Caparica, GD
Alfarim, GD Sesimbra, ACRUT Zambujalense, Barreiro Stara Zagora, São Domingos de
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Setúbal e Quarteira Beach Sports); 29/8 a 31/8/2018 - Estágio da seleção nacional de
futebol praia, a finalizar com um jogo treino contra a seleção de futebol de praia do
concelho de Almada;
▪ Durante os meses de junho, julho e agosto, existiram 8 treinos semanais realizados
pelas 4 equipas do concelho de Almada que participaram no campeonato nacional de
futebol de praia (Charneca da Caparica AC, CD Cova da Piedade, CF Trafaria e GD
Pescadores da Costa de Caparica).
Programação e implementação do Mundialito de Futebol de Praia – Almada 2018, que
se realizou em junho de 2018.
Estabelecimento de parceria com a Federação Portuguesa de Corfebol de Praia, para
realização de competições no Estádio Multiusos de Areia da Costa de Caparica.
No âmbito do Festival Sol da Caparica, a Rede Municipal de Bibliotecas assegurou o espaço
Debaixo da Língua.
5.3.6 - Promover a melhoria das acessibilidades por transporte públicos, adequar a frequência das carreiras
e a tipologia dos modos de transporte, e as condições das infraestruturas de embarque, incluindo a
participação nos trabalhos conducentes à extensão do Metro Sul do Tejo à Costa de Caparica (cfr. 4.1.4);

Assegurou-se o acompanhamento e coordenação dos trabalhos de elaboração da versão
final da proposta preliminar de ordenamento da Unidade Territorial C / UOPG 7, no
âmbito da RPDMA, contemplando a extensão do espaço-canal do MST, do Campus da
FCT/UNL, no Monte da Caparica, até à Avenida 1.º de Maio, na Costa da Caparica.
Complementarmente foi concluído o respetivo PE.
5.3.7 - Salvaguardar e divulgar os valores e recursos naturais da Costa de Caparica, designadamente do areal
e cordão dunar, da arriba fóssil, da Mata dos Medos, das terras da costa e da ligação à foz do rio;

Dinamização de duas ações de remoção de plantas exóticas no cordão dunar da Praia de
S. João da Caparica com a participação de 53 voluntários.
Atribuição do galardão Bandeira Azul a 9 concessões de 6 praias do concelho de Almada.
Realização do programa de atividades de educação ambiental na época balnear, no
âmbito dos programas Bandeira Azul 2018 e Ciência Viva 2018.
Atribuição do galardão “Praia Acessível, Praia para todos” à Praia da Rainha.
Atribuição do galardão “Praia com Qualidade de Ouro” a 17 zonas balneares, num total
de 21 praias do concelho.
5.3.8 - Reabilitar a Rua dos Pescadores, requalificando o espaço público desta área central da Costa de
Caparica e dinamizando as atividades económicas do comércio, de restauração e de hotelaria;

Projeto de Requalificação da RUA DOS PESCADORES – Costa da Caparica- - em curso a
elaboração de informação de aprovação da aquisição de Serviços de projetos.

Conceção de Plano de Ocupação de Espaço Público para a Época Balnear 2018 na
Costa de Caparica – Não Sedentários;
Conceção de Plano de Ocupação de Espaço Público para a Época Balnear 2018 na
Costa de Caparica – Rua dos Pescadores – Venda ambulante de artesanato;
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Preparação de Proposta de Normativo para Ocupação de Espaço Público e Publicidade
para a Rua dos Pescadores – Costa de Caparica, em articulação com a DRRU.
5.3.9 - Planear e requalificar as entradas da Costa de Caparica, em especial a chegada do IC20, tendo em
vista soluções urbanisticamente mais harmoniosas e amigáveis para os residentes e para os visitantes;

Acessibilidades à Costa de Caparica – Troço final do IC20 e acesso alternativo às praiasem curso a elaboração de informação de aprovação da aquisição de Serviços de projetos,
a lançar por consulta prévia;
Assegurou-se o acompanhamento e coordenação dos trabalhos de elaboração da versão
final da proposta preliminar de ordenamento da Unidade Territorial C / UOPG 7, no
âmbito da RPDMA, contemplando:
▪ a remodelação do sistema de acessibilidades e de mobilidade,
▪ a criação de um espaço central nas áreas adjacentes ao IC20, junto à entrada da Costa
da Caparica,
▪ a requalificação urbanística dos espaços adjacentes no seio de PE específico.
Assegurou-se a análise da conformidade da proposta desenvolvida pela Divisão de
Mobilidade e Trânsito com as condicionantes legais (REN, RAN e área da Paisagem
Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica) e o cadastro municipal.
5.3.10 - Requalificar, em concertação com as demais entidades competentes no território, a Praça das Tábuas
(Largo das Sulipas), junto ao Largo Vasco da Gama, desenvolvendo uma nova proposta de intervenção mais
harmoniosa e adequada para o local e para o contexto ecológico;
5.3.11 - Colaborar com a DocaPesca na requalificação da Lota da Costa de Caparica e zona circundante;
5.3.12 - Participar ativamente na conclusão das intervenções da responsabilidade da Costa Pólis e no respetivo
processo de liquidação, cooperando no sentido das melhores soluções para as populações e para a Costa;
5.3.13 - Agilizar o processo de requalificação da Estrada Florestal, desenvolvendo os trabalhos preparatórios
e de execução da responsabilidade do Município e incentivando a execução dos contributos devidos por
terceiros institucionais;

No contexto da RPDMA do acompanhamento e coordenação dos trabalhos de
elaboração da versão final da proposta preliminar de ordenamento da Unidade
Territorial C / UOPG 7, foi dado o acompanhamento técnico visando a remodelação do
sistema de acessibilidades e de mobilidade, bem como a redelimitação das classes e
categorias de solo nas áreas envolventes da Estrada Florestal;
Também ao nível do acompanhamento do POC-ACE, este projeto foi igualmente
estudado e foi reiterada a necessidade de resolução em reuniões de trabalhos com o Sr.
Ministro do Ambiente e da Transição Energética com a Secretária de Estado do
Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza.
5.3.14 - Planear e projetar para a Costa de Caparica um equipamento multifuncional que integre as
competências de biblioteca municipal, centro de conferências e sala de espetáculos, ao qual possam ainda ser
agregadas outras funções de serviço ao munícipe de modo integrado.

Assegurou-se no contexto da RPDMA o acompanhamento e coordenação dos trabalhos
de elaboração da versão final da proposta preliminar de ordenamento da Unidade
Territorial C / UOPG 7, contemplando a requalificação e colmatação urbana do acesso à
Costa da Caparica, envolvendo a remodelação do sistema de acessibilidades e de
mobilidade, bem como o reforço dos espaços destinados a equipamentos de utilização
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coletiva associados à criação de um espaço central nas áreas adjacentes ao IC20, junto à
entrada da Costa da Caparica através de PE específico em desenvolvimento pelo CERIS.
6. AMBIENTE, ESPAÇO PÚBLICO, ESPAÇOS VERDES, ENERGIA, CLIMA E SUSTENTABILIDADE

6.1 - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE

6.1.1 - ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL
6.1.1.1 - Prosseguir as operações permanentes de conservação e renovação da arborização do concelho,
garantindo a promoção de corredores verdes sustentáveis integrados no espaço urbano e rejuvenescendo e
reforçando as árvores de arruamento, procurando diversificar as espécies botânicas;

Foi efetuado o acompanhamento da 1ª fase da obra referente à empreitada de
Requalificação da Rua dos 3 Vales, Caparica. Foi preparada uma apresentação sobre a 2ª
fase da Proposta de Requalificação da Arborização e Reordenamento de Circulações da
Rua dos 3 Vales, referenciada no Plano Municipal de Promoção das Acessibilidades do
Concelho de Almada.
Foi efetuado o acompanhamento da obra da 2ª fase da obra de requalificação da antiga
EN 377, Charneca da Caparica. Houve participação no processo de encerramento desta
obra.
Foi desenvolvida uma apresentação sobre a Proposta de Requalificação da Arborização e
Reordenamento do Estacionamento da Avenida 1.º de Maio.
Reapreciação do Projeto de Execução dos Percursos Escolares (Fase C), Sobreda Programa 2020, enquanto proposta de consolidação da estrutura verde ao nível da
arborização.
Foi elaborado documento com contributos e indicações para o desenvolvimento de uma
Proposta de Requalificação da Avenida do Cristo Rei, em Almada.
Foram analisadas propostas de intervenção dos SMAS, sob o ponto de vista da
salvaguarda dos elementos arbóreos pré-existentes.
6.1.1.2 - Assegurar a gestão do arvoredo urbano, garantir a conservação e renovação das árvores de
arruamento e dar seguimento à conservação de exemplares arbóreos de relevo através de prestadores de
serviços especializados;

Conservação do arvoredo urbano, em ações que integram plantação nova, retancha,
tutoragem, podas, limpeza de caldeiras, remoção ramos-ladrão, remoção de ninhos de
Lagarta Processionária, rega, e abate, em todas as freguesias do concelho, para um total
de 19551 horas, de trabalho realizado.
No ano de 2018 foi efetuada a plantação de 413 árvores e foram efetuadas 14535 regas
manuais de árvores jovens em caldeiras.
Foi efetuada a remoção de 196 árvores (inclui pedidos de intervenção do Serviço
Municipal de Proteção Civil).
No âmbito do Controlo da Processionária do Pinheiro, foi efetuado acompanhamento
técnico às ocorrências verificadas ao nível de infestações da Processionária do Pinheiro.
Foram dadas respostas a munícipes com disponibilização de informação técnica sobre o
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ciclo de vida da Lagarta Processionária e pormenores de construção da caixa-ninho do
Chapim. Foram entregues caixas-ninho para o Chapim à Escola Básica de Vila Nova, assim
como pormenor de construção para dinamizar atividade com os alunos. Foi diligenciada
junto da DESA, a elaboração de artigo sobre o ciclo da Lagarta Processionária do Pinheiro
para divulgação nos meios de comunicação institucionais; o artigo sobre o ciclo da Lagarta
Processionária do Pinheiro teve divulgação em abril, no site municipal, na newsletter
municipal, e no site do Ambiente. Foi promovido o Workshop sobre a Lagarta
Processionária, dirigido à comunidade escolar, e foi disponibilizada informação técnica às
escolas sobre esta praga.
A prestação de serviços referente ao Controlo da Processionária do Pinheiro iniciou a 1 de
março e foram efetuadas visitas aos locais com elevado número de infestação para
programação das intervenções a executar. Esta prestação de serviços complementa e
reforça a atuação dos serviços municipais, que promove a remoção dos ninhos nos
pinheiros que se encontram em espaço publico, por todo o concelho. No âmbito desta
prestação de serviços, foram removidos ninhos e colocadas cintas em pinheiros, foram
colocadas 52 armadilhas, foram realizados tratamentos por endoterapia vegetal, por
meio do Sistema de Microinjeção no tronco da árvore, em 563 pinheiros inseridos em
logradouros escolares, parques infantis e zonas de estar e lazer.
No âmbito da avaliação de risco de colapso e fitossanidade em arvoredo urbano, foram
analisados 35 exemplares arbóreos. No âmbito da avaliação de risco e fitossanidade em
árvores e palmeiras, com o apoio do Instituto Superior de Agronomia, foram analisados
67 exemplares arbóreos.
Foi diligenciada a remoção de 3 pinheiros de grande porte no Jardim do Solar Zagallos,
efetuada com recurso a empresa externa.
Revisão do “Sistema Cobra” (fixação por cabos) em Araucária no Jardim do Convento dos
Capuchos, Caparica;
Procedeu-se à aplicação de resina permeável em 40 caldeiras de árvores na Praça Gil
Vicente, Almada.
Em 2018 o apoio ao Serviço Municipal de Proteção Civil teve a expressão de 666 horas.
6.1.1.3 - Promover o registo georreferenciado do arvoredo urbano no âmbito do SIG existente, e programar
a realização de estudo piloto do mesmo através de colaboração com instituições universitária e em
coordenação com os demais serviços municipais.

6.1.2 - MATRIZ BIOFÍSICA, MONITORIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL
6.1.2.1 - Gerir e manter as estações meteorológicas municipais, compilar e analisar os dados gerados em
contínuo, e realizar campanhas periódicas de avaliação da qualidade do ar, incluindo o estudo de odores e a
análise de dados de monitorização de COVs em locais com incomodidade da população;

Gestão e manutenção das estações meteorológicas do Laranjeiro e da Costa da Caparica,
com a recolha e tratamento de dados de Temperatura, Precipitação, Radiação Solar,
Humidade Relativa, Velocidade e Direcção do Vento.
Articulação com o IPMA para integração das duas as estações meteorológicas municipais
na rede meteorológica nacional, através:
▪ Análise da localização das estações meteorológicas e equipamentos instalados,
realizada em 19/02/2018;
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▪ Avaliação e harmonização do funcionamento dos equipamentos instalados, em
conjunto com Técnicos do IPMA;
Elaboração de minuta de protocolo a celebrar com o IPMA.
Compilação e análise dos dados de qualidade do ar da Estação Urbana de Fundo do
Laranjeiro (monitoriza a concentração dos poluentes CO, NO, NO2, O3, PM10 e PM2.5)
gerida pela CCDR LVT e disponibilizados através da Plataforma/Base de Dados Online
sobre a Qualidade do Ar - QUALAR.
Elaboração de Nota Técnica relativa à Qualidade do Ar em Almada, na sequência do artigo
publicado no Diário de Noticias, sobre informação da OMS em relação às PM2.5.
Monitorização das radiações eletromagnéticas de antenas de comunicações móveis
instaladas no Concelho de Almada, através da análise da informação enviadas pelas
operadoras, sobre a monitorização de campos electromagnéticos das estações-base de
telecomunicações.
Apreciação do requerimento da União de Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreda,
que remete uma Moção, aprovada por aquela Assembleia de Freguesias, referente às
Linhas de Muita Alta Tensão (LMAT). Neste documento são expressas as preocupações
dos membros desta Assembleia relativas aos eventuais perigos para a saúde pública
decorrentes da instalação de LMAT aéreas e subterrâneas.
Apresentação da comunicação “O caminho de Almada para a Sustentabilidade,
Solidariedade e Ecoeficiência”, nas 19ª Jornadas Tecnológicas da FCT/UNL JORTEC
Ambiente, Auditório 2º, Edifício VII, Campus da FCT, Monte da Caparica, fevereiro de
2018.
6.1.2.2 - Continuar a contribuir para a Estrutura Ecológica Municipal e para o desenvolvimento da rede de
corredores ecológicos associada, promovendo a continuidade e as funções ecológicas do território;

Prossecução do desenvolvimento da Estrutura Ecológica Municipal (sistema hídrico;
sistema terrestre e sistema litoral), incluindo a atualização da espacialização dos sistemas
de base das “Zonas Ameaçadas pelas Cheias”, “Áreas adjacentes às linhas de Água” e
“Áreas de Máxima Infiltração”. Atualização dos elementos da Estrutura Ecológica
Fundamental Potencial (EEFp), com base na delimitação das tipologias da REN bruta de
Almada
Delimitação da estrutura sistémica da EEFp, integrando a Rede de Corredores Ecológicos
e manchas fundamentais para a conservação da natureza e biodiversidade no concelho
de Almada.
Análise do Pedido de Informação Prévia (PIP) da proposta de reconversão da AUGI da
Quinta da Rosa, incluindo a articulação com outros serviços municipais e a preparação de
parecer técnico sobre os impactes na EEM, REN, vulnerabilidade climática e mobilidade
urbana.
6.1.2.3 - Delimitar a nova REN municipal e espacializar os seus elementos relevantes para o território de
Almada, à luz do Decreto-Lei 166/2008, Decreto-Lei n.º 239/2008, Resolução do Conselho de Ministros (RCM)
n.º 81/2012, Declaração de Retificação n.º 71/2012 e de orientações estratégicas nacionais e regionais que
consubstanciam os critérios e metodologias para a sua delimitação;
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Conclusão da delimitação da nova Rede Ecológica Nacional (REN) bruta, com enfoque nos
elementos tipológicos integrados no sistema hídrico, realizada em parceria com a FCUL,
ISA e Blue Focus:
▪ Sistematização da informação e conclusão das fichas-tipo com as metodologias de
delimitação das 13 tipologias da REN bruta aplicáveis ao território de Almada;
▪ Revisão da cartografia e das fichas metodológicas relativas à delimitação das 13
tipologias da REN bruta aplicáveis ao território de Almada.
▪ Finalização da Memória Descritiva da delimitação da REN bruta de Almada e dos
ficheiros cartográficos de suporte. Partilha da informação com a CCDR-LVT, para
articulação das metodologias adotadas.
Participação como testemunha num processo de contra-ordenação em tramitação
jurídica relativo a intervenções incompatíveis com o regime jurídico da REN na Quinta de
Santa Teresa.
Participação como testemunha no processo de contra-ordenação 899/18.4+9 Almada do
Ministério Público, relativo a intervenções em área de REN na Mata de S. João da Caparica.
Participação
como
testemunha
no
processo
de
contra-ordenação
DJUR.DCCO.00230.2017 da APA, relativo à ocupação de espaços de duna pelos
concessionários das praias de S. João da Caparica.
6.1.2.4 - Delimitar a nova RAN municipal, com base na qualidade litológica dos solos, valor ecológico para
produção primária, agrícola ou florestal e da sua aptidão para a atividade agrícola;

Conclusão da proposta de delimitação da nova Reserva Agrícola Nacional (RAN)
municipal, com base na qualidade litológica dos solos e do seu potencial de produção de
biomassa, desenvolvida em parceria com o ISA.
Análise dos conflitos da RAN Potencial com carta de ordenamento e uso do solo.
6.1.2.5 - Continuar a desenvolver o Plano de Ação Local para a Biodiversidade (PALBIO), salvaguardando e
valorizando os ecossistemas do concelho de Almada;

Gestão técnica e financeira da parceria com o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações
Ambientais (Ce3C) da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) para
continuação dos estudos sobre a biodiversidade local, restauração das continuidades
ecológicas e valoração dos serviços dos ecossistemas, incluindo dos habitats e serviços
ecológicos do Parque da Paz.
Realização de ação de demonstração de técnicas de controlo de espécies invasoras a
funcionários da DPUR, intitulada “Controlo de acácias através de descasque: técnicas,
instrumentos e recomendações”
Quantificação e valoração dos serviços ambientais dos espaços verdes do concelho de
Almada, que integram ecossistemas diversificados e habitats relevantes para a
conservação da biodiversidade. Utilização de dados de deteção remota para definição de
indicadores de serviços dos ecossistemas adequados a sítios LTER do concelho de Almada
(Quinta Biológica de Almada, Hortas de Vale Flores, Quinta dos Porfírios, Hortas da
Carcereira, Parque Urbano das Quintinhas).
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Diagnóstico e caracterização da utilização de glifosato no concelho de Almada. Análise do
contexto europeu, das experiencias e resultados de projetos – piloto para eliminação
destes herbicidas, realizados em 2017.
Inventariação e monitorização de episódios de arrojamento de cetáceos e outros animais
marinhos na costa atlântica de Almada: com avaliação sumária das causas de morte, uma
das ameaças constante do Plano de Ação Local para a Biodiversidade.
Avaliação dos resultados da monitorização dos atropelamentos de vertebrados na rede
viária do concelho de Almada ao longo de 2018 e comparação com anos anteriores.
Identificação das áreas com maior risco e flutuações sazonais. Formulação de
recomendações e soluções para mitigação nas áreas mais relevantes.
Gestão técnica e financeira do Projeto Europeu GREEN SURGE, Green Infrastructure and
Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and the Green Economy, cofinanciado pelo 7º programa quadro da Comunidade Europeia (FP7).
6.1.2.6 - Identificar áreas prioritárias de intervenção para mitigação das pressões e ameaças à diversidade
ecológica, fragmentação de habitats e continuidades ecológicas, para integração na carta de ordenamento e
regulamento do PDM em revisão e em projetos municipais de infraestruturas de mobilidade;
6.1.2.7 - Identificar e demarcar o Sistema Linear de Parques Verdes no eixo territorial da Charneca da
Caparica, destacando a sua vocação para os Desportos de Natureza e eco-Turismo e as conexões por
corredores verdes, linhas de água e percursos pedonais e cicláveis, para que se constitua em simultâneo como
uma reserva genética do potencial ecológico de Almada, e um espaço de utilização sustentável e pedagógica;

Empreitada de “Execução de Percursos Escolares Cicláveis - Fase C - (desde a R. Qtª da
Cerieira até ao cruzamento da R. Dr. Alberto Araújo com a R. Humberto Delgado” –
Aguarda consignação – Prazo de execução 180 dias.
6.1.2.8 - Assegurar a realização periódica de estudos de biodiversidade, caracterização, inventariação e
georreferenciação das comunidades biológicas e habitats de Almada, abrangendo flora e fauna, e incluindo o
Parque da Paz;

Avaliação dos serviços ambientais (regulação, aprovisionamento, suporte e culturais)
proporcionados pelo Parque da Paz, no âmbito do acordo de colaboração com o Ce3C da
FCUL.
Programação e desenvolvimento de trabalhos para criação de uma Estação da
Biodiversidade no Parque da Paz, incluindo:
▪ Seleção e adequação da informação técnica relativa aos elementos de maior valor
natural para desenvolvimento de aplicação informática dedicada ao percurso de
interpretação da natureza;
▪ Realização de 4 saídas de campo para reconhecimento e identificação de espécies.
Atualização da georreferenciação das árvores e arbustos do Parque da Paz, compilando
fotografias de todas as espécies identificadas e desenvolvendo conteúdos com
informação científica para cada uma das espécies mais relevantes.
Monitorização das comunidades de fauna e Flora dos sistemas dunares de S. João da
Caparica, acompanhando os processos de regeneração e sucessão ecológica destes
ecossistemas.
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Participação na organização e dinamização de um workshop no âmbito do “Curso
Avançado em Ecologia e Sustentabilidade Urbana – The green within the city”, promovido
pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, fevereiro de 2018.
Prosseguiu-se a implementação do Projeto SIG - Parque da Paz, com carregamentos de
dados, levantamento de requisitos e estruturação do modelo para Geomedia Smart
Client.
Colaboração com as entidades e serviços envolvidos nos estudos de identificação e
georreferenciação da flora no Parque da Paz.
6.1.2.9 - Monitorizar a biodiversidade, os serviços ambientais de habitats prioritários e de maior valor
ecológico, e outros ecossistemas urbanos e naturais de Almada;

Monitorização da biodiversidade florística e faunística nas dunas primárias
intervencionadas no âmbito do projeto ReDuna “Recuperação e restauração ecológica do
sistema dunar de S. João da Caparica”. Avaliação de resultados dos 3 primeiros anos de
projeto, incluindo a evolução do banco de sementes, da germinação e da colonização de
autóctones e exóticas.
Monitorização da fauna marinha e estuarina do concelho de Almada, no âmbito do acordo
de colaboração com o MARE da FCUL:
Monitorização de cetáceos e tartarugas marinhas na costa atlântica de Almada, a partir
de registos de observações de animais vivos e da avaliação de arrojamentos.
6.1.2.10 - Assegurar a participação no Conselho Estratégico da Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa
de Caparica, coordenado pelo ICNF, promovendo a interação entre as entidades com jurisdição e
responsabilidade na gestão deste território natural e a concretização de ações e medidas de salvaguarda do
seu património natural;

Participação na reunião de parceiros da Plataforma Local de Operacionalização e Gestão
da Marca Natural.PT na Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica, em
parceria com o ICNF. Apresentação da nova aplicação de adesão à marca Natural.PT.
Aprofundamento das soluções técnicas para integração de Passagens de Fauna, que visam
o restabelecimento de continuidades ecológicas, em áreas a intervencionar na PPAFCC e
sua envolvente, designadamente no âmbito do projeto da “Requalificação da Av. do Mar
em Alameda Urbana” e nas intervenções em desenvolvimento na ribeira da Foz do Rego.
6.1.2.11 - Promover a concretização de ações e medidas de salvaguarda dos valores ambientais em presença,
no quadro do Plano de Ordenamento e Gestão da Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica
(PPAFCC), da responsabilidade do ICNF;

Participação técnica em reuniões internas e com as entidades da Administração Central
que superintendem este território para resolução de problemas de acesso por viaturas de
emergência às áreas balneares da Costa de Caparica durante a época balnear.
Compatibilização das medidas com os valores naturais em presença e os regimes de
proteção existentes.
6.1.2.12 - Assegurar a coordenação e a operacionalização do desenvolvimento de processos de Avaliação de
Impacte Ambiental AIA (Estudos de Impacte Ambiental e Estudos de Incidência Ambiental) de iniciativa
municipal, em todas as suas fases (apreciação prévia, definição de âmbito, avaliação, consulta pública,
declaração de impacte ambiental, verificação da conformidade ambiental e pós-avaliação), garantindo a
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articulação entre equipas e entidades (o novo Regime Jurídico da AIA, Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de
Dezembro, dá maior relevância a questões como a eficiência e a sustentabilidade na utilização dos recursos);

Continuação do acompanhamento do Projeto Integrado de Eficiência Energética,
Subestação 60/30 Kv, Descasque de Girassol e Caldeiras de Biomassa, submetido pela
Sovena Oilseeds de Portugal S.A., designadamente:
▪ Apreciação de elementos adicionais referentes ao pedido de Reconhecimento de
Relevante Interesse Público (RRIP) e elaboração do correspondente parecer técnico.
▪ Resposta a pedido da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal
(AICEP), referente ao pedido de Reconhecimento de Relevante Interesse Público
(RRIP), tendo em atenção os desenvolvimentos do AIA nº 2981;
▪ Elaboração de Nota Técnica sobre o historial do pedido de RRIP e participação na
reunião da Comissão Técnica da Assembleia Municipal de Almada, em 18 de Outubro.
Acompanhamento do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2981
"Alterações Processuais das Instalações Industriais Sovena, Oilseeds Portugal, S.A."), que
compreendeu as seguintes tarefas:
▪ Organização e compilação da informação disponibilizada, análise técnica dos
diferentes documentos que constituem o EIA e articulação com os serviços municipais
(Departamento de Águas Residuais dos SMAS; Proteção Civil, DPUDE e DAU);
▪ Elaboração do parecer técnico e proposta para deliberação em reunião de Câmara de
27/03/2018. Submissão na plataforma Participa;
▪ Articulação com a APA relativamente aos fundamentos que levaram ao encerramento
deste processo de AIA, incluindo informação relativa ao novo processo de
licenciamento ambiental, bem como ao novo procedimento de AIA.
Início da apreciação do Estudo de Impacte Ambiental, associado ao procedimento de AIA
n.º 3044/2018, com a designação “Alterações processuais das instalações industriais da
SOVENA, Oilseeds Portugaal, S.A.”.
Prossecução da coordenação do procedimento de AAE do processo de revisão do
PDMAlmada, com o CENSE da FCT/UNL, incluindo reunião de trabalho com a equipa e
preparação dos próximos desenvolvimentos e etapas. Análise de proposta do CENSE da
FCT/UNL com alterativa à realização da fase de cenarização da AAE do processo de revisão
do PDMAlmada, prevista na metodologia aprovada, atento o desenvolvimento do
processo e o prazo de execução dos trabalhos estabelecido.
Colaboração com a Divisão de Fiscalização Municipal nas ações realizadas à:
▪ Barragem da Quinta do Robalo, Azinhaga do Robalo, na sequência da mortandade de
peixes;
▪ Quinta do Zimbral, Vale Cavala, construções ilegais em áreas de REN e da PPAFCC.
▪ Deposição de resíduos na entrada da Mata, junto à Rua do Cassapo, Quinta do Texugo.
Divulgação no site especializado de ambiente e disponibilização no espaço de
atendimento da Ecoteca de Almada dos documentos constituintes dos processos de
consulta pública, nos prazos estabelecidos:
▪ Mapa Estratégico de Ruído e o respetivo Plano de Ação para a gestão do ruído
ambiente da A2 – Autoestrada do Sul, Sublanços entre Almada e Grândola;
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▪ EIA do Projeto “Alterações Processuais das Instalações da Sovena, Oilseeds Portugal,
S.A (AIA 2981);
▪ EIA do Projeto "Alterações Processuais das Instalações Industriais da SOVENA,
OILSEEDS PORTUGAL, S.A (AIA 3044).
6.1.2.13 - Acompanhar o desenvolvimento de estratégias e planos supramunicipais, de âmbito europeu,
nacional e regional, nas valências de ambiente, clima, energia e mobilidade urbana;

Acompanhamento do desenvolvimento do Plano Metropolitano de Adaptação às
Alterações Climáticas, integrando o Grupo de Trabalho coordenado pela AML:
▪ Participação na Conferência de lançamento do Plano Metropolitano de Adaptação às
Alterações Climáticas;
▪ Compilação de informação de base sobre a Estrutura Ecológica, elementos
fundamentais da REN, aptidão agrícola e florestal, perigosidade de incêndio,
infraestruturas rodoviárias e equipamentos e Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios, para a identificação de impactes e avaliação de vulnerabilidades;
▪ Dinamização em Almada do “Inquérito sobre perceção de riscos climáticos e impactos
das alterações climáticas”;
▪ Participação no 2º Workshop técnico do PMAAC-AML dedicado à “Apresentação do
cenário base do PMAAC-AML” (junho 2018);
▪ Compilação de dados de caracterização de eventos de origem climática entre 2000 e
2018 e preenchimento da Tabela de Perfil de Impactos Climáticos (PIC-AML);
▪ Participação no 3º workshop técnico dedicado à “Cenarização climática, cenarização
socioeconómica e perceção de risco na AML’” (outubro 2018).
Participação em reunião do Grupo de Trabalho Metropolitano do Ordenamento do
Território, Urbanismo e Ambiente sobre o Plano de Gestão dos Riscos de Inundações do
Tejo e Ribeiras do Oeste.
Análise do Relatório de Ponderação da proposta do Programa da Orla Costeira Alcobaça
– Cabo Espichel e identificação das disposições dos PMOT incompatíveis com esta
proposta de Plano.
Reuniões com o Ministro do Ambiente e Secretários de Estado respetivos, acerca de
matérias como a reposição de areias na Costa da Caparica, proteção da floresta,
ordenamento do território, discussão pública e termos do POC-ACE, e transportes
públicos na área Metropolitana de Lisboa, especialmente neste último caso, sobre o
transporte fluvial.
Participação no Projeto Blue Action: Arctic Weather and Climate (Ação Azul: Impacto do
Ártico no Meteorologia e Clima), co- financiado pelo Horizonte 2020), incluindo:
▪ Articulação com entidades regionais de saúde para recolha de dados de mortalidade
do concelho de Almada;
▪ Compilação de dados de mortalidade do concelho de Almada, durante e após vagas
de calor, provenientes do Agrupamento de Centros de Saúde Almada-Seixal e da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo;
▪ Articulação com o secretariado do projeto relativamente a questões administrativas,
nomeadamente no que respeita ao funcionamento da intranet entre parceiros;
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▪ Organização e acolhimento da Reunião Anual do projeto, que se realizou a 27 e 29 de
novembro, na Costa da Caparica, e articulação com o secretariado do projeto
relativamente à componente administrativa da participação de Almada;
▪ Elaboração de proposta para melhoria das condições de funcionamento das estações
meteorológicas do Laranjeiro e Costa da Caparica e do sistema de recolha de dados.
Prossecução do Projeto RESIN: Climate Resilient Cities And Infrastructures – European
(H2020) (Cidades e infraestruturas resilientes):
▪ Disponibilização no portal do Projeto de informação sobre riscos climáticos;
▪ Organização dos documentos e relatórios finais produzidos pelo projeto, em
articulação com o secretariado do projeto;.
▪ Participação na reunião técnica de projeto em Bilbau (4 a 6 de Julho).
Elaboração da candidatura do projeto REFRESH (Knowledge sharing and public policies to
reduce urban heat islands), ao programa INTERREG Europe, cujo objectivo é elaborar uma
plataforma capaz de fornecer ferramentas para diagnóstico através da correlação de
diferentes bases de dados (mobilidade, densidade, clima, entre outros) e modelos de
simulação, a fim de servir de suporte à formulação de políticas.
Aprovação de perfil de pioneiro para colaboração no projeto “Pioneers into Practice”,
financiado pelo Climate KiC, que prevê uma parceria durante 2 meses com um pioneiro
na área da inovação e alterações climáticas, para desenvolver trabalho em áreas de
interesse comum.
Coordenação técnica e gestão financeira de protocolos de parceria para o
desenvolvimento de trabalhos técnico-científicos, em regime de cooperação, com a
Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, através do Grupo de
Geologia do Instituto Dom Luiz, para o desenvolvimento de trabalhos técnico-científicos
de mapeamento de vulnerabilidades territoriais, de conceção de medidas de adaptação
às alterações climáticas em Almada e promoção da resiliência local
Participação na reunião da Parceria de Marraquexe no âmbito dos trabalhos da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) na Fundação
para a Ciência e Tecnologia (FCT), Lisboa, em março de 2018;
Apresentação da comunicação “A Ilha de Calor na ELAC de Almada: Contributos dos
Projetos NACLIM e BLUE ACTION”, a convite da Associação Portuguesa de Engenharia do
Ambiente, no Congresso Nacional CLIMA 2018/V Congresso Nacional sobre Alterações
Climáticas, Universidade do Algarve, Faro, novembro de 2018.
6.1.2.14 - Integrar as dimensões ambiental, estrutura ecológica, energia, clima e mobilidade urbana no
processo de revisão do PDM, contribuindo para um modelo de ordenamento que promova a resiliência
territorial, os usos de baixo carbono e que salvaguarde as funções e serviços ambientais e as continuidades
ecológicas;

Identificação e análise da correção material à Carta de Ordenamento do PDMA, publicada
em Dezembro de 2017 no Diário da Republica n.º 244/2017, Série II de 2017-12-21.
Conclusão de proposta de delimitação da nova Reserva Agrícola Nacional (RAN)
municipal, com base na qualidade litológica dos solos e do seu potencial de produção de
biomassa.
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Elaboração de documento com histórico de contributos e trabalhos do DEGAS e DECAM
à revisão do PDMAlmada, no período de 2008 a 2017, para reunião conjunta com a
Administração Municipal sobre este processo, decorrida em julho de 2018.
Na DMOMU, esta atividade foi desenvolvida no âmbito dos trabalhos de RPDMA, tendose assegurado a conclusão da apreciação preliminar à Reserva Ecológica Nacional Bruta
(REN) e demais informação conexa, a fim de se integrar nos trabalhos de RPDMA – REN
bruta e final em articulação com a proposta de ordenamento. A delimitação formal da
REN bruta está dependente de reunião formal de concertação com as universidades
envolvidas no processo de delimitação.
6.1.2.15 - Criar um concelho mais resiliente e dotado de capacidade adaptativas nas funções ambientais e
urbanas, incluindo a introdução de funções agrícolas do território associado ao desenvolvimento de um
Sistema de Parques Agrícolas e Hortas Urbanas;

Prossecução do projeto “ReDuna Recuperação e restauração ecológica do sistema dunar
de S. João da Caparica", que contribui para a o reforço dos sistemas dunares das praias de
S. João da Caparica.
Monitorização regular da linha de costa, morfologia do sistema dunar e perfil de praias,
por forma a acompanhar a evolução do sistema praia-duna neste período de sucessivas
tempestades.
Avaliação dos fatores de perturbação nas áreas de maior sensibilidade e vulnerabilidade,
que condicionaram a situação morfológica e biológica da duna (fatores físicos, biológicos
e antrópicos) e sua vulnerabilidade atual, incluindo:
▪ Orçamentação, dimensionamento e articulação com a APA para reposição das
condições base, incluindo o passadiço de acesso à praia de S. João;
▪ Acompanhamento dos trabalhos de campo e obras de reposição do passadiço na praia
do INATEL.
Desenvolvimento de projeto-piloto para reforço e recuperação ecológica dos sistemas
dunares interiores, incluindo a avaliação com a Divisão de Património de áreas possíveis
para testar a restauração ecológica destes, a partir de plantas dunares produzidas em
Almada em viveiro, a partir de genótipos locais.
Apresentação de 2 candidaturas para o desenvolvimento de projetos que integram
Soluções de base Ecológica, para a restauração e reabilitação de ecossistemas em áreas
urbanas ou periurbanas ao Programa de Investigação & Inovação Horizonte 2020:
▪ NEOECO “New Era of Urban Eco-Civilization” coordenado pelo Finnish Environment
Institute e com a participação de 10 cidades europeias;
▪ Nuances “Nurturing Urban Ecosystems capacity to deliver Ecosystem Services and
create liveable, healthier and resilient cities” coordenado pelo Ce3C da FCUL e com a
participação de cidades Chinesas e da Comunidade Europeia.
Análise da compatibilidade e constrangimentos ao desenvolvimento do projeto de
construção de uma de creche da AIPICA em terrenos afectos ao projeto MultiAdaPT Hortas
Municipais da Quinta do Texugo.
▪ Análise do impacto sobre o sistema hídrico, infiltração, mitigação de inundações e
erosão, do aumento da impermeabilização da cabeceira e da redução da área de
hortas;
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▪ Elenco de medidas de mitigação do aumento da impermeabilização da cabeceira e
redução da área de hortas e contributos, para melhoria do projeto do equipamento
escolar, no que respeita à eficiência energética.
▪ Articulação com o promotor e projetista, visando a minimização dos impactos
associados ao projeto;
Celebração de contrato interadministrativo com o APA e o Fundo Ambiental, para realização
de intervenção de emergência de reforço do projeto ReDuna e do cordão dunar na praia de
S. João da Caparica, com soluções de base ecológica, e reposição de acessos. A cerimónia
contou com a presença do Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, que
anunciou o reforço sedimentar para o Verão de 2019, fundamentado na monitorização da
dinâmica sedimentar efetuada pela CMAlmada.
Apresentação da comunicação “An overview of Coastal Climate Action in Almada – special
focus on Nature Based Solutions”, no Seminário Internacional “The Role of actors in the
process of implementing climate action and sustainable development agendas: the
Partnership and Marrakesh and the Talanoa Dialogue”, que decorreu na Academia das
Ciências, Lisboa, Março de 2018.
6.1.2.16 - Avaliar a qualidade ambiental e microbiológica da zona estuarina do concelho de Almada,
monitorizando o Índice Biótico Marinho, as comunidades biológicas, a introdução de espécies exóticas, e a
bioacumulação de metais pesados na cadeia trófica;

Realização das campanhas de monitorização da qualidade ambiental do estuário do Tejo,
com vista ao cálculo do Índice Biótico Marinho do meio recetor dos efluentes tratados das
ETARs da Mutela e Portinho da Costa, em parceria com a FCUL e o Departamento de
Tratamento de Águas Residuais dos SMAS de Almada, que incluiu também:
▪ Monitorização e análise de dados das campanhas da qualidade microbiológica da água
estuarina;
▪ Acompanhamento técnico dos estudos de bioacumulação e bioamplificação de metais
pesados nas cadeias alimentares estuarinas.
6.1.2.17 - Participar na Rede Nacional de Arrojamentos, coordenada pelo ICNF, através da inventariação e
monitorização de arrojamentos de cetáceos e outros animais marinhos na frente atlântica de Almada, em
colaboração com a Polícia Marítima, Serviço de Proteção Civil e Divisão de Salubridade;

Participação na Rede Nacional de Arrojamentos, coordenada pelo ICNF, através do
acompanhamento de arrojamentos de animais marinhos na frente atlântica de Almada.
Documentação e recolha de dados no terreno, respeitantes a ocorrências na Trafaria,
Costa da Caparica e Fonte da Telha. Registo do arrojamento de 16 animais: 13 golfinhocomum, 1 golfinho-riscado, 1 golfinho de espécie não identificada e 1 baleia-comum
(Balaenoptera cf. physalus).
6.1.2.18 - Monitorizar as atividades da pesca com xávega na zona costeira do concelho de Almada e os seus
impactos, e caracterizar as comunidades piscatórias locais dedicadas a esta pescaria;

Monitorização indireta das comunidades piscícolas da frente atlântica de Almada por
campanhas de controlo da atividade da pesca com arte xávega, através da avaliação de
espécies e quantitativos capturados para identificação das dinâmicas populacionais dos
recursos haliêuticos e eventuais alterações das comunidades piscícolas que decorram de
flutuações nos ciclos climáticos
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6.1.2.19 - Desenvolver o Plano de Ações e Estratégias para a Gestão e Redução do Ruído do Município de
Almada, em parceria com a equipa técnica do Grupo de Acústica do IST, incluindo a identificação do elenco de
medidas adequadas às fontes de emissões sonoras de Almada, para melhoria da qualidade do ambiente
acústico no concelho;

Análise e emissão de parecer técnico à proposta submetida a consulta pública do Mapa
Estratégico de Ruído e respetivo Plano de Ação, para a gestão do ruído ambiente da
A2/Autoestrada do Sul, Sublanços entre Almada e Grândola, no âmbito do
desenvolvimento do Plano de Ações e Estratégias para a Gestão e Redução do Ruído do
Município de Almada, em articulação com a equipa técnica do CAPS/IST.
Gestão do modelo da Carta de Ruído de Almada e disponibilização de informação relativa
aos indicadores Lden e Ln e ao zonamento acústico do concelho, ao abrigo da Portaria
113/2015 de 11 Março.
▪ Análise da proposta apresentada pela Sub Concessão AEBT para instalação de
barreiras acústicas aos km Pk 3+400_E e Pk 5+500_D do Lanço IC20, medida de
minimização do Ruído associada a esta Grande Infraestrutura de Transporte;
▪ Análise e envio apreciação jurídica e validação da minuta de protocolo proposto pela
AEBT (Contrato de Instalação de Terceiros) para enquadramento da instalação de
Barreira Acústica em terrenos do domínio municipal ao Pk 3+400 do IC20;
▪ Análise da validação jurídica da minuta de protocolo proposto pela AEBT (Contrato de
Instalação de Terceiros), para enquadramento da instalação de Barreiras Acústicas em
terrenos do domínio municipal ao Pk 3+400 do IC20. Preparação e submissão para
decisão superior da minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Almada e a
AEBT.
Análise de reclamações relativas ao ruído produzido por infraestruturas de transportes
(passagem de autocarros na Rua dos Lobitos na Aroeira), atendendo à Carta de Conflitos
Acústicos de Almada
6.1.2.20 - Acompanhar o estudo sobre o Ruído / Vibrações associados à operação do MST em alguns troços
do percurso, em articulação com Grupo de Acústica do IST, APA, CCDR – LVT e a concessionária.

Prossecução do estudo e avaliação pericial das vibrações associadas à circulação do MST
em zonas urbanas, incluindo:
▪ Análise do relatório preliminar e identificação dos conteúdos a elaborar para o
relatório final;
▪ Identificação e comparação dos resultados relativos às vibrações face aos locais
identificados com excedências de ruído no estudo monitorização do ruído produzido
pela passagem do MST em meio urbano.

6.2 - JARDINS E ESPAÇOS VERDES
6.2.1 - Ordenar e reabilitar em permanência os espaços verdes municipais e contribuir para a respetiva ocupação e
dinamização com atividades lúdicas, desportivas, educativas, culturais e científicas;

Foram desenvolvidas, por administração direta, 87779 horas relativas a intervenções de
execução e conservação de espaços verdes, incluindo limpezas, sachas e mondas, cortes
de prados e relvados, plantações e retanchas de árvores, arbustos e herbáceas,
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ressementeiras, adubações, podas, substituição de sacos de papeleiras, ornamentação e
reprodução, assim como o apoio ao Serviço Municipal de Proteção Civil.
Foram efetuadas 577 intervenções de reparação de sistemas de rega.
Foram fiscalizados os trabalhos efetuados por prestação de serviços em conservação de
espaços verdes de enquadramento de gestão municipal, dispersos por todo o concelho, e
num total de 21ha. Preparou-se e concluiu-se novo concurso para este efeito. Neste
âmbito foram reparados 158 sistemas de rega.
Foram fiscalizados os trabalhos referentes à conservação do Jardim Vertical, sito na Rua
Capitão Leitão, Almada, até à conclusão da prestação de serviços, em 1 de junho 2018.
Foi efetuado o acompanhamento da empreitada de regularização das anomalias da
execução do Jardim Urbano da Costa de Caparica, na área envolvente ao CMIA – Centro
de Monitorização e Interpretação Ambiental da Costa de Caparica, e na Alameda Cidade
da Costa de Caparica.
Apoio a todas as iniciativas municipais, no âmbito das competências da DEV.
Nas operações de conservação dos espaços verdes e do arvoredo urbano foram utilizadas
413 árvores, 2576 arbustos, 2916 herbáceas vivazes e 6940 plantas de estação.
Foram desenvolvidos Planos de Plantação para as rotundas da Av. 1º de Maio e Av. Gen.
Humberto Delgado, assim como para o espaço verde entre as referidas avenidas, na Costa
de Caparica; Foi desenvolvido Plano de Plantação para a rotunda da Alameda Amália
Rodrigues, na Charneca de Caparica.
Foi executada a reformulação de um elemento de água em floreira, na Praceta Jerónimo
Dias, Costa de Caparica, com instalação de sistema de rega e do material vegetal no local.
Foi plantada a sebe proposta para as instalações dos SMAS na Costa de Caparica. Deu-se
início às plantações das sebes no estaleiro do Alto do Índio.
Reabilitação do Jardim da Cova da Piedade:
▪ Projeto – concluído;
▪ Processo concursal EOP – Em preparação.
Projeto de Empreitada para “Obras de Muros de Suporte na Via Pública” – concluído.
Parque Infantil do jardim da criança- Levantamento Topográfico concluído.
6.2.2 - Gerir e conservar a Rede Municipal de Parques e Jardins e todas as suas partes integrantes, incluindo
os Parques Urbanos, Jardins e Espaços de Jogos e Recreio;

No que se refere à conservação da Rede Municipal de Parques e Jardins e todas as suas
partes integrantes, incluindo os Jardins, Parques Urbanos, Parques Infantis e Hortas
Municipais, foram realizadas pelos serviços das Divisão de Manutenção de Equipamentos
Municipais, por administração direta, 102 intervenções distribuídas do seguinte modo:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Elementos de Água (1);
Espaços de Enquadramento (3);
Jardim Botânico da Casa da Cerca (2);
Jardim do Rio (3);
Jardim do Solar dos Zagallos (6);
Jardim Filipa de Água (3);
Parque Aventura (21);
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Parque da Paz (2);
Parque da Quinta da Regateira (4);
Parque Urbano C. Júlio Ferraz (5);
Parque Urbano das Quintinhas (2);
Parque/Jardim Urbano da Costa da Caparica (14);
Parques Infantis (17);
Hortas de São João (3);
Hortas do Texugo (3);
Outros (13).

6.2.3 - Conservar o jardim temático/viveiro de plantas do ecossistema dunar associado ao Centro de
Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA) da Costa da Caparica;
6.2.4 - Gerir e cuidar da conservação dos espaços verdes associados à Rede de Hortas Municipais ao nível do
coberto arbóreo/arbustivo e revestimento herbáceo, e respetivos sistemas de rega, incluindo a sua otimização
e composição da estrutura verde de enquadramento;

Foi desenvolvida a conservação dos espaços verdes associados à Rede de Hortas
Municipais, nomeadamente dos espaços exteriores das Hortas de São João, na Costa de
Caparica, e das Hortas do Texugo, Charneca de Caparica.
Foi emitido Parecer Técnico sobre o Projeto de Arquitetura Paisagista referente às futuras
Hortas Municipais do Laranjeiro.
6.2.5 - Promover e contribuir para o desenvolvimento de ações de divulgação da Rede Municipal de Parques
e Jardins, no Boletim Municipal e noutros meios institucionais, dando inicio ao projeto de criação de uma
aplicação móvel gratuita com informação sobre a rede de parques do concelho (Parques Urbanos, Espaços
Verdes e Parques Infantis), com guia virtual georreferenciado e com informação útil sobre cada um desses
espaços à disposição de todos os cidadãos;

Fornecida informação sobre a intervenção dos serviços municipais na Rede Municipal de
Parques e Jardins para o Boletim Municipal.
Publicação no Boletim Municipal de maio/junho de 2018 de artigo de divulgação sobre a
Ampliação e Requalificação do Parque Infantil do Parque Luís Sá, no Laranjeiro.
Publicação no Boletim Municipal de setembro/outubro de artigo sobre a colocação de
resina drenante nas caldeiras da Praça Gil Vicente, em Almada.
Divulgação no Boletim Municipal de setembro/outubro de artigo sobre a instalação de
um equipamento interativo e inclusivo no Parque Comandante Júlio Ferraz, em Almada.
6.2.6 - Promover a divulgação do Regulamento Municipal sobre a Circulação de Canídeos na Via Pública, em
específico na Rede Municipal de Parques e Jardins;

a. Foram efetuadas as diligências junto dos serviços competentes para o devido
seguimento desta atividade.
b. Manutenção e reforço da sinalética referente à circulação de canídeos nos Parques
Urbanos.
c. Manutenção dos parques para canídeos no Parque da Paz e Parque Urbano Santo
António da Caparica.
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6.2.7 - Garantir a conservação dos Parques Urbanos de escala e influência local -- com base numa gestão
sustentável e na promoção das funções ecológicas traduzidas na Estrutura Verde Municipal --, incluindo o
reforço do seu coberto arbóreo e arbustivo;

Foram desenvolvidas as operações culturais referentes à conservação dos Parques
Urbanos, com o quantitativo de 13029 horas de intervenção numa área de 111.100m²; os
sistemas de rega foram verificados e 64 foram objeto de reparação.
Foram emitidos 13 Pedidos de Intervenção, relativos a Parques Urbanos, aos vários
serviços municipais que colaboram na manutenção destes espaços verdes.
Foi promovida a revisão do material vegetal existente no Parque da Regateira, Charneca
de Caparica, e desenvolvido novo Plano de Plantação, que foi executado com o reforço
de 26 árvores, 118 arbustos e 2 trepadeiras.
Foi efetuada proposta para a remoção de parte da estrutura do Pavilhão de Madeira do
Parque Aventura, e posterior recuperação da área dos sanitários,cujo seguimento e
intervenção foi efetuada pela Divisão de Manutenção e Logística.
Foram assegurados por administração direta os seguintes trabalhos de conservação no
Parque da Paz, Parque Urbano Filipa D’Água, Parque Urbano do Pragal, Parque Urbano de
Santo António, Parque Urbano das Quintinhas e Parque Multiusos designadamente:
▪ Manutenção relvados e prados (2098 horas),
▪ Reparação dos sistemas de rega (700 horas),
▪ Trabalhos de conservação de árvores e arbustos: Revisão da tutoragem, compostagem
dos resíduos verdes, podas, ataduras árvores, rega manual (2362 horas).
▪ Efetuaram-se tratamentos de Endoterapia Vegetal, através de microinjeção com
produtos fitofarmacêuticos nos Parques Urbanos no Concelho de Almada;
▪ Foram asseguradas todas as operações de manutenção do viveiro do Parque da Paz.
▪ Corte de vegetação espontânea (5088 horas).
▪ Manutenção dos espelhos de água - tanques e lago (178 horas).
▪ Reparação de muros em pedra seca (80 horas).
▪ Substituição/reparação de mobiliário urbano (30 horas).
▪ Assegurada a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e máquinas afetos
a este serviço (1305 horas).
▪ Garantida a salubridade no interior dos parques: recolha de papeleiras, recolha dos
contentores de 90 litros de resíduos indiferenciados e reciclado em abrigos (8437
horas).
▪ Garantida a vigilância no Parque da Paz, Parque Urbano do Pragal e Parque Urbano de
Santo António (2958 horas) diariamente, incluindo fim de semana e feriados.
▪ Garantido o funcionamento dos sanitários públicos do Parque da Paz (134.775
utilizadores) e do Parque Urbano de Santo António da Caparica.
▪ Efetuada uma avaliação de risco de rotura em pinheiros do Parque Urbano de Santo
António pelo Instituto superior de Agronomia – LPVVA;
▪ Remoção de dois pinheiros de grande porte no Parque Urbano Santo António na Costa
da Caparica;
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▪ Foi realizada a fiscalização dos trabalhos efetuados pelo prestador de serviços
responsável pela conservação dos parques urbanos das Quintinhas, Multiusos e Filipa
D’Água (taludes);
▪ No anfiteatro do Parque Urbano de Santo António da Caparica procedeu-se à
instalação da infraestrutura elétrica com instalação de armário técnico para apoio a
eventos;
▪ Colocação de rede de vedação na envolvente a um dos espaços de restauração do
Parque Urbano de Santo António da Caparica;
▪ Foram asseguradas as operações de conservação do viveiro do Parque da Paz;
▪ Procedeu-se à aquisição de diversas ferramentas e utensílios para apoio à atividade
operacional;
▪ Aquisição de placas de sinalética para regras de circulação de canídeos nos Parques
Urbanos;
▪ Acompanhamento na implementação do projeto Almada WIFI+ no Parque da Paz e
Parque Urbano do Pragal em conjunto com o Departamento de Informática e empresa
adjudicatária da obra;
▪ Foi atualizada a informação relativa aos espaços de jogo e recreio do concelho no
sistema de informação geográfica em utilização pelos serviços municipais.
▪ Foi atualizado o levantamento do estado de conservação dos espaços de jogo e recreio
sob a responsabilidade da Divisão de Espaços Verdes. Com base neste levantamento
definiram-se as prioridades de intervenção para os próximos 4 anos, tendo em vista
uma gestão e planeamento em rede, da oferta de espaços de jogo e recreio no
concelho de Almada, no que se designou Plano Plurianual de Intervenção nos Espaços
de Jogo e Recreio (2018-2021), conforme prioridades de intervenção definidas.
6.2.8 - Garantir a conservação dos Jardins Públicos e Jardins Históricos -- com base numa gestão de
proximidade e em articulação com os vários utilizadores e stakeholders identificados --, ajustando e
revitalizando estes espaços verdes considerando eventuais novas dinâmicas e valências;

Foram desenvolvidas as operações culturais referentes à conservação dos Jardins, num
total de 27600 horas de intervenção; foram verificadas as redes de rega dos jardins e
foram efetuadas 228 intervenções nestes sistemas de rega.
Foram emitidos 8 Pedidos de Intervenção, relativos a Jardins, aos vários serviços
municipais que colaboram na manutenção destes espaços verdes.
6.2.9 - Dar continuidade à conservação do Jardim Botânico do Chão das Artes, em articulação direta com a
equipa do Centro de Arte Contemporânea, contribuindo para as condições de realização das iniciativas
específicas programadas para o espaço;

Conceção, realização e manutenção do projeto anual do Jardim dos Pintores, que em 2018
homenageou a artista Contemporânea Yayoi Kusama;
Foram desenvolvidas as operações culturais de jardinagem associadas à presente época
do ano, pela equipa operacional residente no Jardim Botânico “Chão das Artes”, com a
expressão de 3.416 horas.
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6.2.10 - Assegurar a aplicação de medidas de poupança e racionalização da água de rega que promovam a
eficiência dos sistemas dos espaços verdes e a redução dos encargos orçamentais correspondentes;

Foi definido o Parque Urbano Comandante Júlio Ferraz em Almada, como uma zona piloto
para implementar sistema de telegestão da rede de rega e procedeu-se à instalação dos
respetivos equipamentos.
Procedeu-se ao registo fotográfico da localização dos contadores de rega e na sua
inexistência, às válvulas de corte geral, nos espaços verdes de enquadramento das
freguesias da Charneca de Caparica/ Sobreda, Caparica/Trafaria, Costa de Caparica,
Laranjeiro/Feijó.
Elaboração de estudo para centralização da rede de rega no Parque Urbano de Santo
António da Caparica, visando racionalização dos consumos.
6.2.11 - Assegurar a conservação dos espaços verdes e árvores que integram os logradouros escolares do 1º
ciclo e dos demais equipamentos e/ou instalações de responsabilidade municipal;

Apoio ao Projeto PAC, ao nível da lavoura e outras práticas culturais das Hortas
Pedagógicas das escolas/jardins-de-infância do concelho, assim como toda a manutenção
dos espaços verdes e árvores dentro dos logradouros escolares, num total de 2496 horas
de intervenção.
Elaboração de parecer técnico sobre o Projeto de Execução de Arranjos Exteriores do
Jardim de Infância da Ramalha, Cova da Piedade.
6.2.12 - Garantir globalmente e em permanência uma gestão eficaz, eficiente e sustentável a nível social,
económico e ambiental dos Parques Urbanos, contribuindo para a promoção da saúde pública e para
qualidade de vida dos cidadãos;

Dar apoio à realização de diversas iniciativas que promovem o bem-estar físico, social,
económico e ambiental, designadamente:
▪ Realização do XXX Corta Mato Escolar Concelhio de Almada no Parque da Paz
▪ 1ª Corta Mato Rui Duarte Silva no Parque Urbano do Pragal.
▪ Dias da Floresta 2018: Plantação de árvores e arbustos no Parque da Paz, Parque
Urbano do Pragal e Parque Urbano das Quintinhas.
▪ Mercado da Horta no Parque da Paz, uma iniciativa que decorreu no último fim de
semana de cada mês entre março e outubro de 2018.
▪ BioBlitz no Parque da Paz no dia 27 de maio 2018.
▪ Dia da Criança com o encerramento do Festival Sementes no Parque da Paz dia 3 de
junho 2018.
▪ Celebração do Dia da Criança promovido pela União de Juntas do Laranjeiro Feijó no
Parque da Paz nos dias 4 e 5 de junho.
▪ Festa dos Campeões no Parque Urbano de Santo António da Caparica.
▪ Programa desportivo “Almada em Forma”.
▪ Provas de orientação da Marinha Portuguesa.
▪ Apoio ao Festival Sol da Caparica na preparação do recinto no Parque Urbano de Santo
António da Caparica antes e após a realização do evento.
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▪ Apoio ao Festival S3F promovido pelo Seminário Maior de São Paulo de Almada no
Parque Urbano de Santo António da Caparica Parque Urbano de Santo António da
Caparica.
▪ Desfile do Caloiro da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de
Lisboa.
▪ Prova de Orientação “RESPORT” – Dia da Orientação, ALMADA– Portugal 2018 no
âmbito da Semana Europeia do Desporto.
▪ Treinos de preparação para a 3 ª Edição da S. Silvestre de Almada, promovido pelo
Clube de Atletismo Amigos do Parque da Paz.
▪ Orientação e acompanhamento do estágio em contexto de trabalho de 12 alunos do
Curso de educação e Formação Jardinagem e Espaços Verdes da Escola Secundária
António Gedeão entre 21 de maio e 29 de junho.
6.2.13 - Prosseguir e concluir a construção e conservação do Parque Urbano do Pragal, a sua integração nos
sistemas territoriais correspondentes, e a respetiva dinamização pela presença humana;

Execução do projeto de arquitetura neste serviço, elaboração dos restantes projetos de
especialidade e preparação de todo o processo para lançamento de EOP Parque Urbano
do Pragal – Acesso Sul e adjudicação no final do ano.
Deu-se continuidade aos trabalhos de modelação do terreno, com a intenção de formar
uma barreira acústica e visual da A2
Assegurada a manutenção por administração direta de toda a área executada
designadamente corte de relvados e prados, reparação dos sistemas de rega, revisão de
tutoragem, compostagem dos resíduos verdes, corte de vegetação espontânea,
substituição de mobiliário urbano, salubridade.
6.2.14 - Contribuir para a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas, proporcionando habitats
importantes para a fauna e flora nos Parques Urbanos como espaços geradores de diversos bens e serviços de
ecossistemas;

Plantação de espécies árvores e arbustos para formarem galerias ripícolas em linhas de
água no Parque da Quintinhas e Parque Urbano de Santo António da Caparica.
6.2.15 - Assegurar e desenvolver a oferta, a qualidade e o acesso a espaços verdes formais e informais
complementares que possibilitem a atividade física e desportiva e a fruição da natureza, por via de uma
concertação de esforços entre serviços municipais na identificação, delimitação, adequação e divulgação dos
mesmos;

Procedeu-se à identificação de local para iniciar o processo relativo ao Parque Urbano de
Vila Nova de Caparica, a integrar a Rede Municipal de Parques e Jardins. Foi diligenciada
a auscultação do DAU sobre o local em análise.
6.2.16 - Dar continuidade à produção de material vegetal nos viveiros municipais de espécies representativas
da flora mediterrânica e autóctone, associada ao desenvolvimento de projetos educativos, em articulação
com a comunidade escolar concelhia (cfr. 6.4.2 e seguintes);

Foi efetuado o acompanhamento de atividade da Escola Secundária do Monte de
Caparica, para a instalação de um Jardim de Aromas, com flora autóctone e
mediterrânica.
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Entre abril e junho foi efetuada a orientação e o acompanhamento dos estágios
curriculares em Formação em Contexto de Trabalho para os 17 alunos do Curso de
Educação e Formação de Jardinagem e Espaços Verdes no Viveiro do Alto do Índio.
6.2.17 - Gerir a produção do Viveiro do Alto do Índio e do Viveiro dos Capuchos, otimizando a sua produção
dirigida para a arborização do concelho e espaços verdes municipais, e para o apoio a iniciativas de
sensibilização ambiental (cfr. 6.4.2 e seguintes);

Foram desenvolvidas 10319 horas trabalho em operações culturais, de produção, e de
manutenção no Viveiro do Alto do Índio, e 3419 horas no Viveiro dos Capuchos.
No Viveiro do Alto do Índio procedeu-se a 5088 envasamentos e reenvasamentos de
árvores, arbustos, herbáceas e palmeiras; foram efetuadas sementeiras e estacarias de
diversas espécies, com relevo para as da flora autóctone e mediterrânea.
No Viveiro dos Capuchos está a equipa responsável por dar resposta aos pedidos de
ornamentação de atividades e iniciativas municipais, que entre novembro e janeiro
movimentou 1049 vasos e 1572 floreiras.
Nos Viveiros Municipais procedeu-se à elaboração de arranjos florais para iniciativas e
gabinetes municipais, assim como à ornamentação de instalações municipais.
6.2.18 - Reduzir, e eliminar totalmente até final de 2019, a utilização do glifosato no concelho de Almada.

Suspensão da aplicação de vinagre e de sal para controlo de infestantes por indicação da
DGAV (Oficio 17/2018).
Reforço da utilização do corte mecânico para o controlo de infestantes.
Efetuou-se reunião com o grupo de trabalho, liderado pela DICE, para preparar estratégia
a adotar em 2020, tendo em conta a suspensão da aplicação do glifosato no Concelho de
Almada em 2020.
Aplicação de 6060 Litros de herbicida, 10 000 Litros de Vinagre e 50 Kg de sal.
Redução na aplicação de herbicida, de 3460 Litros, relativamente ao ano 2017, porque se
optou pela utilização do vinagre, sal e aumento do corte mecânico.
6.3 - AGRICULTURA URBANA E ECONOMIA CIRCULAR
6.3.1 - Definir e fixar o denominado “Sistema Agrícola de Almada”, destinado a potenciar as funções agrícolas
do território através de planos, modelos de transformação e intervenções no território que conciliem a
produção alimentar com os usos urbanos, e que contribuam para a segurança alimentar, para a conectividade
ecológica e para a coesão social do concelho de Almada;

Atualização do documento enquadrador do Sistema Agrícola de Almada, que integra a
caracterização da agricultura em Almada, os sistemas agrícolas que se desenvolvem a
cada escala, o recenseamento do espaço agrícola, o seu potencial para o desenvolvimento
socioeconómico do concelho, objetivos e plano de ação.
6.3.2 - Projetar a espacialização e dinamização futuras da Rede de Parques Agrícolas de Almada, baseadas
na agregação dos espaços agrícolas existentes e abandonados, das áreas de solos com maior capacidade de
produção de biomassa, e das hortas do concelho de Almada, permitindo a criação de novas oportunidades de
emprego no sector primário e o crescimento da produção e distribuição local de alimentos;
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Conclusão da proposta da Rede de Parques Agrícolas de Almada, em parceria com o ISA,
que visa a conservação do recurso solo e de outros recursos naturais e a recriação da
agricultura em Almada, que será integrada no Sistema Agrícola de Almada e articulada
com a Estrutura Ecológica Municipal. Espacialização da Rede de Parques Agrícolas,
ajustando-a à evolução do território, ao conhecimento atual dos Solos de Elevado valor
Ecológico e à nova proposta de RAN.
6.3.3 - Conceber o projeto piloto e o modelo de gestão para o Parque Agrícola das Terras da Costa, na Costa
da Caparica, prevendo modos de produção biológico e possibilidades de escoamento e introdução dos
produtos hortícolas na rede de cantinas escolares (cfr. 2.2.3);

Análise da cartografia, condicionantes e valores naturais da área de intervenção do
Parque Agrícola das Terras da Costa, e caracterização socioeconómica das unidades de
vizinhança.
Desenvolvimento de estudo prévio para o Parque Agrícola das Terras da Costa, na Costa
da Caparica, incluindo a identificação de agentes e entidades intervenientes, o
levantamento inicial dos limites e propriedade, do plano de intervenção e gestão e as
ações prévias a desenvolver. Desenho da estrutura, marcação do sistema de circulação e
definição da rede de caminhos, incluindo as rotas de visitação pedonal e ciclável,
integradas com os acessos às praias.
6.3.4 - Ampliar a Rede de Hortas Municipais, desenvolvendo estudos prévios e projetos para a sua
concretização faseada, de acordo com as áreas prioritárias estabelecidas no documento estratégico e nas
fichas de identificação/caracterização de áreas com aptidão hortícola;

Preparação dos procedimentos da empreitada das Hortas Municipais do Laranjeiro Nº L2,
com elaboração de caderno de encargos, projeto de execução (peças escritas e
desenhadas, PSS e PSGR) e instrução do dossier de empreitada.
Lançamento dos procedimentos 0013/EOP/2018 e 0026/EOP/2018 da empreitada das
Hortas Municipais do Laranjeiro (Nº L2), com ajustamento dos preços-base e avaliação
das respostas recebidas. Ambos os procedimentos foram encerrados por falta de
interessados.
Desenvolvimento, em articulação da Divisão de Museus, do estudo prévio das Hortas
Municipais da Quinta do Almaraz, integradas no projeto do Parque Arqueológico e
Hortícola da Quinta do Almaraz, integrando os valores naturais e arqueológicos, as
vulnerabilidades, as limitações e o potencial de usos.
▪ Definição de soluções para os acessos pedonais, miradouros e passadiços;
▪ Avaliação de alternativas de materiais para sistema de rega nas áreas de visitação e
nas áreas de trabalho hortícola;
▪ Estruturação das características para o centro de compostagem comunitária: áreas e
acessos.
Gestão e manutenção das Hortas Municipais de S. João e das Hortas Municipais do
Texugo, incluindo:
▪ Acompanhamento técnico das culturas e hortelões;
▪ Realização do Curso de Iniciação à Agricultura Biológica 2017-2018 para novos
utilizadores das Hortas Municipais;
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▪ Atribuição dos talhões livres e receção dos novos hortelões, com dinamização de
reuniões de integração dos novos utilizadores;
▪ Manutenção com a DSAL, DEV e DIVIP dos sistemas de rega, canteiros dos espaços de
enquadramento e acessos a veículos de transporte de resíduos verdes para a área de
compostagem.
Dinamização do projeto ComBoa nas Hortas Municipais de S. João da Caparica e nas
Hortas Municipais da Quinta do Texugo, que visa a promoção da compostagem
comunitária de resíduos verdes. Avaliação de áreas dedicadas e aquisição de
equipamentos para trituração de resíduos verdes das Hortas Municipais.
Empreitada de “Execução das Hortas Municipais do Laranjeiro”. (1.º e 2º concursos
desertos) - Prazo da obra 120 dias – Anulação de procedimento.
6.3.5 - Participar na “Rede Portuguesa de Agricultura Urbana e Periurbana”, “Rede Portuguesa de Hortas
Urbanas” e “Rede Rural Nacional”;

Participação na “Rede Portuguesa de Agricultura Urbana e Periurbana”, “Rede
Portuguesa de Hortas Urbanas” e “Rede Rural Nacional”. Articulação com projetos
municipais de hortas municipais na Península de Setúbal, ao nível das soluções de gestão
e coordenação.
6.3.6 - Desenvolver um Plano Local de Ação para Economia Circular, que promova o uso eficiente e a
produtividade na utilização dos recursos, através de processos e modelos de negócio geradores de emprego,
assentes na desmaterialização, reutilização, reciclagem e recuperação dos materiais;

Participação em sessões de reflexão dinamizadas pela CCDR com vista a preparar o
novo período de programação comunitária Portugal 2020/30 – “Estratégia 2030 para
a Região de Lisboa e Vale do Tejo”, nomeadamente no que respeita ao Pilar
Estratégico da “Economia Circular”.
Participação no Grupo de Trabalho Economia Circular, coordenado pela CCDR LVT,
nomeadamente:
▪ Avaliação de propostas de promoção de economia circular nas freguesias da Costa da
Caparica e na União de Freguesias da Caparica e Trafaria, a partir da dinâmica criada
pelos projetos de Hortas Municipais e do envolvimento da comunidade, PME e
serviços municipais nos centros de compostagem comunitária. Enfoque nas redes de
entrega e de recolha, capacitação e sensibilização da comunidade para a
compostagem caseira ou comunitária, combate ao desperdício alimentar,
dinamização de cadeias curtas de alimentação e criação de rota local do “alimentar
sem sobrar”;
▪ Participação nas reuniões de outubro e novembro no âmbito dos trabalhos
preparatórios e/ou contributos para o novo quadro comunitário da Política de Coesão
2020-2030.
6.3.7 - Estudar e ensaiar métodos e procedimentos relacionados com compras públicas ecológicas e circulares
-- uma ação prioritária no âmbito do Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC) e extensão da Estratégia
Nacional de Compras Públicas Ecológicas 2020.

6.4 - SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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6.4.1 - ESTRATÉGIA LOCAL DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE
6.4.1.1 - Prosseguir, aprofundar e formalizar a Estratégia Local de Educação e Sensibilização para a
Sustentabilidade, dinamizando programas e campanhas de sensibilização e mobilização da comunidade,
associações, instituições e empresas locais, dando particular atenção ao universo escolar;

Os serviços da Divisão de Manutenção de Equipamentos Municipais realizaram 14
intervenções de apoio às seguintes atividades:
a.
b.
c.
d.

Semana Europeia da Mobilidade (6);
Mercado de Natal Amigo da Terra (5);
Dia da Árvore (1);
Higiene Pública – Praias (2).

6.4.1.2 - Desenvolver um programa de atividades de educação ambiental em articulação com outras
entidades e a comunidade local, que contemple a dinamização de ações em datas como o Dia da
Árvore/Floresta, Dia da Terra, Dia da Energia, Dia do Ambiente, Dia da Água, Dia do Animal e Dia da
Alimentação Saudável com atividades de sensibilização para práticas sustentáveis nesta atividade económica.
Programar a celebração do “Ano Internacional do Turismo Sustentável”, proclamada pela Assembleia Geral
das Nações Unidas para 2017, com atividades de sensibilização para praticas sustentáveis nesta atividade
económica;
6.4.1.3 - Prosseguir com a concretização de medidas de eficiência energética e de aproveitamento de
energias renováveis em equipamentos, frota e infraestruturas municipais, as quais deverão incluir ações
autónomas ou complementares de educação dos utilizadores para a sustentabilidade ambiental e
poupança de recursos;

Participação no processo de preparação da candidatura ao Programa Operacional da
Região de Lisboa/Portugal 2020 nas tipologias “Eficiência Energética em Edifícios da
Administração Local – Fórum Municipal Romeu Correia”.
6.4.1.4 - Promover o recurso às energias endógenas nos edifícios e equipamentos municipais, criando os
meios e instrumentos que facilitem a penetração das energias renováveis (solar térmico, solar fotovoltaico,
etc.) e das novas tecnologias energéticas, incluindo o estabelecimento das condições para a ligação de
pequenos produtores de eletricidade em baixa tensão à rede elétrica nacional.

6.4.2 - PROGRAMAS E CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
6.4.2.1 - Dinamizar a Estratégia Local de Educação e Sensibilização para a Sustentabilidade, para elevar a literacia
ambiental e climática da comunidade, com vista à adoção de uma relação mais sustentável com o ambiente que a
rodeia;

Desenvolvimento do projeto “Cálculo da Pegada Ecológica de Municípios Portugueses”,
no âmbito do protocolo celebrado com a Associação ZERO, em parceria com a Redefining
Progress e Universidade de Aveiro. Conclusão do estudo com os resultados do cálculo da
Pegada Ecológica e Biocapacidade de Almada.
Organização do evento de apresentação dos resultados do cálculo da Pegada Ecológica de
Almada, que decorreu na FCT/UNL, a 26 de outubro, e contou com a presença de Mathis
Weackernaegel, um dos criadores deste indicador de sustentabilidade.
Avaliação, em conjunto com a associação TAGIS, sobre a adaptação da informação
científica a instalar por forma a tornar o Parque da Paz uma estação de biodiversidade.
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Dinamização de iniciativas de sensibilização e voluntariado por parte da SPEA no Parque
da Paz, no âmbito do projeto “Cidadania pela Natureza”, financiado pelo Programa
Ambiental da Toyota Motor Corporation.
Preparação, organização e adesão do Município de Almada ao evento “Hora do Planeta”,
uma iniciativa da World Wild Fund for Nature, que decorreu no passado dia 24 de Março,
entre as 20h30 e as 21h30, e contou com o edifício dos Paços do Concelho, Casa Municipal
do Ambiente, Santuário do Cristo-Rei e Ponte 25 de Abril, em articulação com a
Lusoponte.
Planeamento e desenvolvimento da edição de 2018 do projeto Agenda 21 da Criança, na
vertente de trabalho “Em ação” dirigida à comunidade educativa, com as escolas: EB
Feliciano Oleiro, a EB N.º 3 Laranjeiro, a EB Louro e a EB N.º 1 Monte Caparica,
participantes no projeto com os temas “Cuidar do Ambiente - Floresta e Clima”, “Cidade
Arrumada”, “Viver em Almada – Sociedade” e “Em Movimento”, incluindo:
▪ Realização de 59 sessões de trabalho, workshops para criação de um rap e videoclip,
atividades de campo, visitas ao concelho, debates e preparação das propostas
apresentadas publicamente no Fórum 21 da Criança.
▪ Realização do 15.º Fórum 21 da Criança– Parlamento dos Pequenos Deputados,
integrado na Semana Verde 2018.
▪ Desenvolvimento, produção e edição dos materiais 2018 do projeto:
Livro “Manual para cuidar da floresta (e evitar o incêndios) feito por crianças”, com
ilustrações e propostas dos alunos da EB Feliciano Oleiro que trabalhou o tema
“Cuidar do Ambiente: Floresta e Clima”;
Cartaz “Conhecer a processionária” alusivo ao ciclo de vida e cuidados a ter na
convivência com a lagarta-do-pinheiro, realizado com ilustrações da turma da EB
Louro Artur, que tratou o tema “Viver em Almada”;
Colete refletor para vir para a escola em segurança, “Mais Visível, Mais seguro” da
turma da Escola EB N.º 3 Laranjeiro que trabalhou o tema “Em Movimento”;
Canção e videoclip “Agora é nossa vez”, sobre limpeza e qualificação do espaço
público, realizado com a participação dos alunos da EB N.º 1 Monte Caparica, que
abordaram o tema “Cidade arrumada”.
Dinamização do projeto Agenda 21 da Criança na vertente “Em casa”, incluindo a
distribuição alargada do postal “Queres ajudar a mudar o mundo? Começa por Almada”,
receção e tratamento de 1.100 respostas, via CTT e presencial.
Elaboração de 22 artigos temáticos para a newsletter e Boletim Municipal.
Elaboração de artigo sobre o serviço de mobilidade flexível e inclusiva “Almada BUS
Saúde”, para a revista online HIGEIA (Newsletter da Unidade de Saúde Pública do ACES
Almada-Seixal).
Elaboração de artigo para o site municipal “A Lagarta-do-pinheiro”.
Elaboração mensal de conteúdos para a Agenda Almada Informa e site especializado de
ambiente sobre as atividades de educação para a sustentabilidade.
6.4.2.2 - Atualizar a Estratégia Local de Educação e Sensibilização para a Sustentabilidade, à luz da nova
Estratégia Nacional de Educação Ambiental para o período 2017-2020 (ENEA 2020), publicada em 8 de Junho
de 2017 (RCM Nº 100/2017) e de outros documentos de referência internacionais;
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6.4.2.3 - Desenvolver iniciativas e atividades de educação e sensibilização orientadas para os temas de
ambiente, biodiversidade, alterações climáticas, energia, ecoeficiência, agricultura urbana, consumo
sustentável, economia circular, mobilidade e sustentabilidade, tendo por base os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela Assembleia Geral da Nações Unidas (Agenda 2030 de
Desenvolvimento Sustentável, ONU, janeiro de 2016);

Realização de 4 sessões em escola sobre transportes públicos de Almada.
Realização de 3 sessões em escola sobre alterações climáticas.
Realização de 2 sessões de campo na Paisagem protegida da Costa da Caparica, sobre
proteção do património natural concelho e cuidar das matas.
Elaboração de proposta e dinamização de atividades de educação ambiental no âmbito
da Receção à Comunidade Educativa 2018, com destaque para a formação “Ciclo de vida
da processionária-do-pinheiro”,
Acompanhamento de 9 projetos PAC 2017/2018 (Plano de Apoio à Comunidade
Educativa) aprovados na área temática “Ambiente, Ciência e Tecnologia”.
Apoio à organização do Workshop UNESCO “Youth Leadership Training Course – Young
Reporters for the Environment”, dinamizado pela ABAE, que decorreu em março na Costa
da Caparica, com intervenção na sessão de abertura e acolhimento de visitas de estudo.
Acompanhamento e apoio ao desenvolvimento da Medida “GaME: Ganha a Melhor
Escola”, que resultou de uma candidatura apresentada ao Plano de Promoção e Eficiência
no Consumo de Energia Elétrica (PPEC), com a participação da AGENEAL;
▪ Realização de sessões técnicas com seis escolas secundárias e profissionais do
concelho aderentes (EB e Secundária Anselmo de Andrade, Escola Secundária Fernão
Mendes Pinto, Escola Básica e Secundária Francisco Simões, Escola Secundária Emídio
Navarro, Colégio Campo de Flores e EPED - Escola Profissional de Educação para o
Desenvolvimento);
▪ Realização de uma auditoria energética, recorrendo a uma plataforma online, e
elaboração de um plano de ação visando a melhoria no uso da energia nas escolas
participantes.
▪ Articulação com a Direção e professores responsáveis para discussão e execução das
medidas de melhoria identificadas nos Planos de Ação de Racionalização do Consumo
de Eletricidade elaborados pelos alunos.
▪ Divulgação da 2ª Edição do projeto, a decorrer no ano letivo 2018/2019, junto das
Direções e professores responsáveis das escolas secundárias e do ensino básico (3º
Ciclo|9º Ano), em Almada.
Participação no Festival “Read On”, promovido pela EB Carlos Gargaté, com a dinamização
de uma animação inspirada na obra “A Criatura Medonha - Contos da Mata dos Medos”
de Álvaro Magalhães.
Organização de uma sessão de apresentação do conceito Marca NATURAL.PT, em
conjunto com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, integrado na
programação do Mercado de Natal Amigo da Terra. e que juntou 15 potenciais
interessados em aderir a esta marca de apoio ao desenvolvimento local;
Organização de sessão de apresentação do Movimento Refood em Almada, integrado na
programação do Mercado de Natal Amigo da Terra, que contou com cerca de 40
participantes;
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Apresentação do projeto “Plasticus maritimus”, sobre a poluição dos oceanos e zonas
litorais por plásticos, pela autora Ana Pêgo.
6.4.2.4 - Celebrar datas alusivas ao ambiente e sustentabilidade, como o Dia da Árvore/Floresta, Dia da
Floresta Autóctone, Dia da Terra, Dia da Energia, Dia do Ambiente, Dia da Biodiversidade, Dia da Água, Dia
do Animal e Dia da Alimentação Saudável e outras proclamadas pela Assembleia Geral da Nações Unidas e
pela UNESCO nestes domínios (2018 “ Year of Clean and Healthy Planet”, Ano do Planeta Limpo e Saudável);

Planeamento e dinamização do programa de atividades das comemorações dos Dias da
Floresta 2018 em Almada, incluindo:
▪ Conceção gráfica e desenvolvimento de conteúdos para os materiais de comunicação
alusivos ao programa “Dias da Floresta” e às iniciativas “Reciclar para Plantar” e
“Mercado da Horta”;
▪ Dinamização de 2 sessão de observação de aves no Jardim Urbano da Costa da
Caparica e Parque da Paz, com 45 participantes;
▪ Dinamização da iniciativa “Reciclar para Plantar”, na Casa Municipal o Ambiente e no
CMIA, Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental da Costa da Caparica.
Foram contabilizadas 1.324 ecotrocas que resultaram na oferta de 1.629 plantas
autóctones, aromáticas e para usos culinários, a 536 munícipes e 17 escolas e
instituições;
▪ Atividade “Vamos plantar… O Parque Urbano do Pragal”, de acordo com o plano de
plantação para o local de 36 árvores, com 107 participantes;
▪ Atividade “Vamos plantar… O Parque Urbano das Quintinhas”, na Charneca de
Caparica, de acordo com o plano de plantação para um corredor ripícola, de 40 árvores
com 71 participantes;
▪ Atividade “Vamos plantar…as dunas” de erradicação de infestantes nas dunas das
praias da Mata e de S. João Caparica e plantação de exemplares de espécies
autóctones (artemísia marítima). Esta ação contou com a participação de 27
voluntários, na sua maioria famílias;
▪ Workshop “Oficinas para Hortas em pequenos espaços” com 19 participantes;
▪ “Hora do Conto”, colaboração com a Divisão de Arquivos e Bibliotecas, que contou
com 47 participantes;
▪ Ateliê de permacultura “Observar e aprender com a Natureza”, que contou com 24
participantes;
▪ Oficina “Construção de caixas- ninho”, que contou com 36 participantes;
▪ Dinamização de “Oficina da Floresta” alusiva à temática das florestas com um total
aproximado de 80 participantes;
▪ Dinamização de ateliê de “Biocosmética com plantas da flora portuguesa”, com 29
participantes;
▪ Dinamização do ateliê “Horta de pequeninos para pequeninos”, com cerca de 30
participantes
Organização e dinamização da Semana Verde 2018 em Almada, incluindo:
▪ Desenvolvimento de conteúdos e materiais de divulgação alusivos às iniciativas
Bioblitz, Mercado da Horta, 15.º Fórum 21 da Criança, e Seminário “Laboratório Vivo
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para a Descarbonização”, incluindo folheto em papel e digital, cartaz, telas de grande
formato, convites, entre outros;
▪ Dinamização das atividades comemorativas do Dia Internacional da Biodiversidade:
Sessão de observação de aves no Parque da Paz, pela CMA, Caminhada interpretativa
na Reserva Botânica da Mata Nacional do Medos, pelo ICNF O Sessão de Observação
de Aves na Azinhaga das Perdizes, pelo ICNF,
▪ Dinamização da 2.ª edição do Bioblitz do Parque da Paz, pela CMA e Associação
Biodiversity4All,
▪ Dinamização do 15.º Fórum 21 da Criança, que contou com 400 participantes;
▪ Dinamização do “II Passeio Almada Cycle Chic”, passeio de promoção da utilização da
bicicleta como modo de transporte no dia-a-diam organizado em parceria com a
Ciclística;
▪ Dinamização da 3.ª edição do Mercado da Horta no Parque da Paz
▪ Dinamização da Cicloficina de Almada.
Dinamização do Dia Aberto no CMIA, incluindo a visita livre e guiada à exposição Almada
Atlântica. Um mergulho no oceano” e a tertúlia Conversas sobre o Oceano subordinada
ao tema “Voluntariado Ambiental: O nosso Planeta é a nossa terra”;
Dinamização da Ação comemorativa do Dia da Energia, com a Adesão de Almada à Rede
Classe +;
Dinamização da Ação “Vamos cuidar da Praia da Mata”, de remoção de infestantes e
limpeza das dunas da praia da Mata, com um total de 47 participantes. Oficina de leitura
“Estranhas criaturas”, oferecida aos voluntários;
Dinamização da Ação de limpeza “Vamos cuidar da Mata das Dunas da Trafaria”, realizada
em parceria com o ICNF e que contou com 20 participantes;
Participação na atividade “SOS Ambiente” promovida pela Santa Casa da Misericórdia de
Almada com a dinamização da oficina/jogo “Jogo da Horta: Quem serei eu?” e da
atividade “Usa bem a energia em casa e na escola”, que contaram com cerca de 300
participantes.
6.4.2.5 - Desenvolver a campanha de sensibilização “Almada Sustentável”, direcionando-a para temas como
as alterações climáticas, limpeza urbana (incluindo o novo regulamento de resíduos e novo sistema de recolha
de óleos alimentares), reciclagem/recolha seletiva, direitos dos animais, dejetos caninos, valorização do
espaço público, património natural, biodiversidade, consumo sustentável, agricultura urbana e mercados
locais e biológicos;

Desenvolvimento de nova campanha de sensibilização e informação ambiental, incluindo,
análise de portfolios procedimento de consulta pública de comunicação para
desenvolvimento gráfico e comunicacional da campanha, identidade visual e naming.
Consolidação dos temas e conteúdos com outros serviços municipais, com intervenção
nas áreas temáticas abrangidas, e planeamento da campanha “Almada é a tua casa”.
Elaboração de conteúdos e objetivos dos dois primeiros temas “Praias” e “Deposição
correta de lixo nos contentores” considerados prioritários. Recolha de dados e medidas
sobre contentorização existente no concelho.
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6.4.2.6 - Elaborar campanha de sensibilização específica dedicada à limpeza de praias e proteção do
ecossistema dunar e litoral, intitulada “Almada, Palco do Verão”, a associar à marca “Costa Todo o Ano”;

Desenvolvimento do tema Praias da nova campanha de sensibilização ambiental “Almada
é a tua Casa”. Conceção gráfica e conteúdos para vários suportes de comunicação
(outdoor, mupi, cartaz, grandes formatos, formatos web e rodapé de email).
Adaptação para versão inglesa do cartaz “Cuidar nossas praias. Faça a sua parte”.
6.4.2.7 - Dinamizar o Mercado de Natal Amigo da Terra (MNAT), reforçando o carácter único e diferenciador
do evento na promoção da sustentabilidade;

Acompanhamento das marcas da Rede Local de Empreendedores no Mercado de Natal
Amigo da Terra.
Organização, conceção e dinamização da 15.ª edição do Mercado de Natal Amigo da Terra
(MNAT), que decorreu na Oficina de Cultura e Praça S. João Batista, de 12 a 16 de
Dezembro, e que contou com a participação de cerca de 80 entidades locais e nacionais,
artesãos e empresas com projetos ambientais inovadores, e Instituição Particulares de
Solidariedade Social, que acolheu mais de 35.000 visitantes. Para além da promoção e
venda de produtos provenientes de agricultura biológica certificada, regionais, de
comércio justo e de artesanato baseado na utilização de produtos naturais, reutilização e
reciclagem de materiais, produtos de restauração, sensibilização para o bem-estar animal,
a iniciativa contemplou um programa de atividades, que contou com a realização de
sessões de showcooking, oficinas, concertos e espetáculos de rua. Para o efeito
realizaram-se as seguintes tarefas:
▪ Definição do formato do mercado e das especificações técnicas para os produtos em
exposição e venda;
▪ Organização funcional do espaço da Oficina de Cultura e Praça S. João Batista,
incluindo as respetivas valências.
▪ Preparação e dinamização do programa de animação, que integrou 39 ateliers e
oficinas, onde os visitantes puderam construir as suas próprias prendas de Natal, 22
espetáculos de música e de animação ao vivo, com bandas, teatro e momentos
musicais alusivos ao Natal, incluindo 4 espetáculos para o público infantil, 2 dias com
sessões de pinturas faciais, 20 animações musicais, 10 momentos musicais integrados
no programa “Do Natal aos Reis em Coro” e 3 workshops temáticos.
▪ Dinamização da “Tenda Cook”, um espaço destinado a oficinas, degustações, com 10
sessões sobre culinária saudável e nutrição funcional dinamizadas com o apoio de
chefs e nutricionistas, produtores e lojas de produtos biológicos.
Candidatura e reconhecimento do Mercado de Natal Amigo da Terra como EcoEvento,
pela AMARSUL, pela aplicação de medidas de minimização do impacte ambiental,
incluindo a instalação de 2 eco spots, para recolha seletiva de materiais na zona de
restauração incluindo orgânicos, a substituição de embalagens de plástico descartáveis
para alimentação por embalagens e loiça biodegradáveis, utilização de ecocopos
reutilizáveis e a divulgação de boas práticas com a promoção da compostagem doméstica.
6.4.2.8 - Dinamizar a 2ª edição do “BioBlitz no Parque da Paz”, como forma de divulgação da biodiversidade
deste parque urbano de Almada;

Apoio à realização desta iniciativa em colaboração com a DESA.
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Organização e dinamização da 2.ª edição do Bioblitz do Parque da Paz, que decorreu a dia
27 de Maio, em parceria com a Divisão de Parques Urbanos e a associação Biodiversity4Al,
com mais de 500 participantes inscritos. A atividade incluiu 7 sessões temáticas
dinamizadas por 14 especialistas, com cerca de 40 a 50 participantes por sessão. Foi
complementada com o jogo “Insetos em Ordem”, o atelier “Répteis e Anfíbios” e uma
sessão de observação de aves dinamizada pela SPEA.
6.4.2.9 - Dinamizar ações de oferta de plantas (“Reciclar para plantar”) e outras que possam contribuir para
a reflorestação do concelho de Almada com espécies autóctones e de áreas afetadas pelos incêndios;
6.4.2.10 - Dinamizar ações de plantação e de replantação de espécies autóctones em parques e espaços verdes
municipais, no ecossistema dunar e na PPAFCC, em articulação com o ICNF e a APA-ARH TO;

Dinamização, em parceria com a Divisão de Parques Urbanos, de ação de plantação de 36
árvores no Parque Urbano do Pragal e de 40 árvores no Parque Urbano das Quintinhas,
para criação de corredor ripícola.
Ação de erradicação de infestantes (chorão) nas dunas das praias da Mata e de S. João
Caparica e plantação de exemplares de espécies autóctones (Artemísia marítima e
Ammophila arenaria).
6.4.2.11 - Operacionalizar a campanha europeia “Semana Europeia da Mobilidade” e iniciativas de
informação e sensibilização para a mobilidade urbana sustentável, com destaque para a promoção dos
transportes coletivos e dos modos ativos de deslocação;

Organização e operacionalização do programa de atividades da campanha Semana
Europeia da Mobilidade (SEM) 2018 em articulação com operadores de transportes e
entidades locais, incluindo:
▪ Submissão online da Câmara Municipal de Almada na SEM 2018, no site da Comissão
Europeia, e junto do coordenador nacional, a Agência Portuguesa do Ambiente;
▪ Elaboração de proposta de adesão à SEM 2018;
▪ Preparação e dinamização do programa de atividades da SEM, sob o tema “Combina e
Move-te”;
▪ Workshop de Capacitação “Financiamento e Integração do Sistema de Transportes
Públicos: Desafios e Soluções”, co-organizado em conjunto com a AML e a AGENEAL,
que contou com 90 participantes;
▪ Atividade “Animação nos transportes públicos” nos interfaces de transportes públicos
do Pragal e de Cacilhas, incluindo a oferta de cafés ou fruta a utentes;
▪ Ação “Info-mobilidade: Transportes públicos de Almada”, de otimização de viagens em
transportes públicos com recurso à aplicação Lisboa Viagem, que decorreu na
FCT/UNL;
▪ Ação “Info-mobilidade Almada Bus Saúde”, que decorreu na escola Secundária
Anselmo de Andrade;
▪ A atividade “Viagens a troco de lixo” no âmbito da qual foram efetuadas cerca de 600
ecotrocas de materiais recicláveis por títulos de transportes públicos.
▪ A 1ª edição do “Mobility Café - Que Mobilidade para Almada?”, de participação e
debate informal de temas de mobilidadeque contou com 29 stakeholders locais
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▪ Sessão “Almada Inclusiva: O contributo do Plano Municipal de Promoções das
Acessibilidades”, que decorreu no Fórum Municipal Romeu Correia;
▪ A III edição “Almada Cycle Chic”, um passeio de bicicleta pela cidade uma organização
conjunta com a empresa local Ciclística, que contou com cerca de 75 participantes.
Reinauguração do Parque Infantil de Bicicletas, da Cova da Piedade na sequência de uma
intervenção de renovação deste espaço de equipamentos de apoio, instalação de
sinalética vertical, pintura da sinalética horizontal e de muros, instalação de novos
cartazes informativos, instalação de equipamentos de recolha e tratamento dos canteiros.
6.4.2.12 - Promover e operacionalizar ações de informação e sensibilização para a mobilidade urbana
sustentável, privilegiando os transportes públicos e os modos suaves de deslocação, indutores de padrões de
mobilidade quotidiana ambientalmente e energeticamente mais eficientes;

Conceção e produção de folheto informativo “Mobilidade Urbana” sobre as alterações de
percurso da carreira TST 145 que serve a zona de Vale Cavala-Charneca da Caparica.
Distribuição do mesmo junto da população residente.
Realização, em articulação com os operadores de transportes Transtejo, TST, Fertagus e
TST, de 2 atividades com escolas, de percursos utilizando apenas transportes públicos.
Divulgação, em parceria com a AGENEAL, da aplicação LISBOA VIAGEM junto de novos
alunos da FCT/UNL.
6.4.2.13 - Desenvolver e apoiar a divulgação dos serviços de transporte flexível e inclusivo “Flexibus” e
“Almada Bus Saúde”;

Conceção de guião e acompanhamento da produção de filme promocional do serviço de
mobilidade flexível e inclusiva “Almada BUS Saúde”.
Divulgação do serviço “Bus Saúde” junto dos utentes dos centros de saúde de Almada e
Seixal, mediante a publicação de um artigo temático na revista online HIGEIA, a
Newsletter da Unidade de Saúde Pública do ACES Almada-Seixal.
6.4.2.14 - Promover ações para o uso da bicicleta no âmbito do programa de educação rodoviária “Aprender
a andar em bicicleta na cidade”;

Dinamização de passeios de bicicleta em parceria com a empresa local Ciclística:
▪ II Passeio Almada Cycle Chic, que decorreu no âmbito da Semana Verde 2018;
▪ III Passeio de Bicicleta Almada Cycle Chic, realizado na Semana Europeia da Mobilidade
2018;
▪ III Passeio de bicicleta solidário “Dois Pedais, mais Natais”, que decorreu integrado na
programação do Mercado de Natal Amigo da Terra e no qual os participantes
ofereceram produtos alimentares não-perecíveis, que foram depois doados à
associação REFOOD Almada e distribuídos por famílias carenciadas do concelho;
Organização conjunta com a Cenas a Pedal de uma ação de formação “Aprender a andar
de bicicleta em segurança na Cidade”, que decorreu no âmbito da Semana Europeia da
Mobilidade
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Levantamento de intervenções necessárias, suportes de comunicação, sinalética e
equipamentos, respetiva aquisição e instalação com vista à renovação do Parque Infantil
de Bicicletas da Cova da Piedade.
6.4.2.15 - Acompanhar a dinamização regular da Cicloficina de Almada, no exterior do Mercado Municipal de
Almada, por um grupo de munícipes voluntários, e avaliar o interesse em alargar o conceito ao campus da
FCT/UNL;

Acompanhamento da dinamização regular da Cicloficina de Almada, no exterior do
Mercado Municipal de Almada, por um grupo de munícipes voluntários, às últimas
quintas-feiras do mês.
6.4.2.16 - Avaliar a possibilidade de constituição de iniciativas do tipo “Pedibus” em escolas do concelho, em
colaboração com pais, encarregados de educação, coordenadores de escola, professores e restante
comunidade educativa, que pretendam organizar atividades desta natureza;
6.4.2.17 - Dinamizar ações de comunicação e divulgação de gestão ambiental e energética no âmbito da
campanha ECOPOP, dirigidas ao universo de serviços municipais, promotoras da poupança e utilização
criteriosa de bens e serviços (cfr. 6.4.1.3);
6.4.2.18 - Elaborar as candidaturas de praias de Almada aos galardões “Bandeira Azul”, “Praia Acessível Praia
para Todos” e “Praias com qualidade de Ouro” 2018, à luz dos critérios de elegibilidade aplicáveis,
assegurando a sua monitorização e a dinamização do programa de atividades de sensibilização associado ao
longo da época balnear, a integrar a marca “Costa Todo o Ano”;

Coordenação do processo de candidatura de praias do concelho de Almada ao galardão
Bandeira Azul 2018 incluindo:
▪ Elaboração e envio para a APA/ARH Tejo e Oeste, de proposta de duração da época
balnear 2018, auscultada a Capitania do Porto de Lisboa e as duas associações de
concessionários das praias da Costa da Caparica e Fonte da Telha.
▪ Elaboração dos protocolos de segurança, em parceria com a Capitania do Porto de
Lisboa, das praias candidatas;
▪ Preparação e submissão das candidaturas, incluindo um conjunto de propostas de
atividades de educação ambiental, em versão bilingue (português e inglês) para 6
praias (S. João Caparica, Santo António/CDS, Tarquínio /Dragão Vermelho, Praia Nova,
Mata e Sereia);
▪ Realização de vistorias finais e atribuição do galardão Bandeira Azul nas 6 praias
candidatas: Leblon/ Praia de S. João da Caparica; Café do Mar e Dr. Bernard/ Praia CDS
-Santo António; Paraíso e DR. Bernard/Praia Paraíso -Dragão Vermelho; Espaço 20 e
Roma Beach/Praia Nova; Mata/Praia da Mata e Waikiki/Praia da Sereia
▪ Articulação com as entidades competentes para verificação do cumprimento dos
critérios nas praias e respetivos concessionários (licenciamento, regular
funcionamento dos equipamentos de apoio, presença de nadadores-salvadores);
▪ Conceção e produção de cartazes informativos sobre o Programa Bandeira Azul,
incluindo o perfil de praia e respetiva afixação nas praias candidatas;
▪ Instalação e levantamento de estruturas de apoio nas praias (mastros, ecopontos e
painéis informativos) das praias galardoadas em 2018 com Bandeira Azul.
▪ Manutenção e atualização dos painéis contendo os resultados das análises periódicas
da qualidade das águas balneares nas praias candidatas e com o galardão Bandeira
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Azul, e articulação com os respetivos concessionários. Receção, encaminhamento ou
resolução de reclamaçãoes relativas a praias com Bandeira Azul.
Dinamização do programa de sensibilização ambiental nas praias candidatas à Bandeira
Azul 2018, incluindo:
▪ Realização de 24 sessões do atelier “O mar que respiramos:” num total aproximado de
Na época balnear 2018, esta atividade contou com 836 participantes inscritos, na sua
maioria crianças (70%), oriundos dos concelhos de Lisboa (41%), Almada (31%), Loures
(6%) e Seixal (4%).
▪ Realização de 15 sessões da atividade “Cuidar do Ambiente”, num total de 670
participantes inscritos na sua maioria crianças (86%), oriundos dos concelhos de
Almada (37%), Lisboa (33%) e Seixal (9%);
▪ Realização em parceria com a AMARSUL a iniciativa de sensibilização para a separação
correta dos materiais produzidos nas praias nos ecopontos. A iniciativa decorreu
durante uma semana em cada uma das praias com Bandeira Azul;
▪ Dinamização da atividade “Os suspeitos do costume”, na Praia da Mata, com a
colaboração do Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade. A amostragem permitiu
recolher cerca de 7 kg de resíduos e definir o “top 10 do lixo” da praia,
Elaboração de relatório de avaliação do programa da época balnear 2018, através do
preenchimento e submissão online de “Fichas de avaliação das Atividades de Educação
Ambiental Época Balnear 2018” no site da ABAE, Associação Bandeira Azul da Europa.
Participação na organização e dinamização no workshop “Young Reporteres for The
Environment organizada pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE)”, em conjunto
com a Foundation for Environmental Education (FEE) e a UNESCO - Programa de Ação
Global EDS, em março de 2018.
Atribuição do galardão Praia com Qualidade de Ouro 2018, de iniciativa da Associação
Quercus, a 20 concessionários, de 17 praias do concelho de Almada, com qualidade de
água “excelente”:
Coordenação do processo de candidatura e submissão da Praia da Rainha/Pelicano ao
programa “Praia Acessível – Praia para Todos!” 2018, incluindo o acompanhamento de
vistorias que resultou na atribuição do galardão.
Participação nas atividades do grupo de trabalho sobre acessibilidades de emergência a
praias, na vertente de sensibilização ambiental, incluindo o levantamento da situação
atual da sinalética em todas as concessões e acessos a praias tendo em vista a definição
de sinalética uniformizada e personalizada a adotar nesta zona do concelho, de modo a
qualificar o espaço público e a informação disponibilizada aos seus visitantes.
Coordenação do processo de candidatura de praias do concelho de Almada ao galardão
Bandeira Azul 2019 incluindo:
▪ Realização de vistorias a 7 praias passíveis de candidatar para avaliação prévia de
critérios e elaboração de informação de síntese – S. João Caparica, Santo António/CDS,
Tarquínio /Dragão Vermelho, Praia Nova, Mata, Rainha e Sereia;
▪ Levantamento dos serviços, disponíveis por praia;
▪ Elaboração dos protocolos de segurança, em parceria com a Capitania do Porto de
Lisboa, das praias candidatas;
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▪ Conceção de novos painéis informativos e mapas de serviços;
▪ Análise e cálculo dos percentis dos parâmetros de qualidade das águas balneares, no
período compreendido entre 2012 e 2018, com a atualização da evolução da qualidade
das águas balneares neste período
6.4.2.19 - Participar na programação e dinamização de atividades de sensibilização ambiental, nos domínios
da biodiversidade litoral, limpeza das praias, separação de materiais, eficiência energética e carbónica e
mobilidade urbana sustentável, no evento “Festival O Sol da Caparica”;

Preparação e apresentação de proposta de ideias e atividades de educação para a
sustentabilidade com vista à sua integração no programa do Festival “O Sol da Caparica”
2018. Dinamização de atividades propostas no Dia das Famílias, incluindo visitas guiadas
à exposição “Almada Atlântica” e atelier “O mar que respiramos”, com um total
aproximado de 800 visitantes.
6.4.2.20 - Delinear a integração das hortas pedagógicas de escolas do concelho no Sistema Agrícola de
Almada, definindo uma imagem comum, estruturas de apoio e programa de formação em agricultura
biológica comuns e avaliando os recursos de investimento e manutenção necessários (cfr. 6.3.1);
6.4.2.21 - Projetar uma Rede de Mercados de Rua de produtos agrícolas biológicos e de comércio justo para
implementação em anos futuros, incluindo os Mercados Biológicos de Almada e Cacilhas, que promovam a
troca e venda de produtos agrícolas produzidos em Almada;

Organização e dinamização conjunta com a Divisão de Parques Urbanos, do Mercado da
Horta com produtores locais, no Parque da Paz, no último domingo de cada mês, nos
meses de Março a Outubro.
Acompanhamento da realização regular do Mercado Biológico de Almada em Cacilhas
(MBA Cacilhas), dinamizado pela AGROBIO, todas as quartas-feiras do mês.
Acompanhamento da realização regular do Mercado Biológico de Almada Centro (MBA
Almada Centro), dinamizado pela AGROBIO, todos os sábados do mês.
Participação de produtores locais no Mercado de Natal Amigo da Terra 2018, tendo em
vista a divulgação e produção local de hortícolas e frutos.
Colaboração com a DEGAE/DAICE no apoio ao projeto da Rede de Hortas Municipais,
incluindo, receção dos documentos dos utilizadores para renovação anual dos talhões
das Hortas Municipais de S. João, resposta a pedidos de informação de munícipes,
associações e instituições, forma de disponibilização de talhões municipais, entre outras.
Receção e encaminhamento e resposta de 122 candidaturas às Hortas Municipais de S.
João da Caparica e Quinta do Texugo.
6.4.2.22 - Colaborar em ações e projetos de iniciativa da comunidade local, organizadas por grupos de
cidadãos, associações, instituições de solidariedade social, escolas de diferentes graus de ensino,
universidades e outras entidades, no domínio da educação para a sustentabilidade;

Apoio à realização de 14 ações de limpeza de praia de praias do concelho por escolas,
projeto ecoescola, associações de âmbito local (Associação Alma Naturista, Projeto
Transformar, Brigada do Mar, Straw Patrol) e nacional (ABAE, Liga para a Proteção da
Natureza), com um total de cerca de 700 participantes.
Apoio e participação na 2.ª ação “Vamos cuidar da Mata das Dunas da Trafaria”,
promovida pelo Centro Infantil da Trafaria e projeto “Sai e Age” da SCMA, que contou
com 48 participantes.
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6.4.2.23 - Conceber e promover a criação de uma Bolsa de Voluntariado Ambiental, para divulgação de ações
coletivas propostas pela comunidade e destinadas à qualificação e valorização ambiental;

Tendo em vista a criação de uma bolsa de Voluntariado Ambiental e o desenvolvimento
de um programa de atividades, promoção de contactos e reunião com grupos de
voluntários e associações e movimentos locais para análise das respetivas de áreas de
intervenção, modos de atuação e logística associada.
Realização de 3 ações de voluntariado ambiental que decorreram na Praia da Cova do
Vapor, pelo projeto TransFormar, Praia da Trafaria, pelo projeto Straw Patrol e na Mata
das Dunas da Trafaria pela Santa Casa da Misericórdia de Almada
6.4.2.24 - Acompanhar o programa Eco-Escolas no concelho de Almada, incluindo a participação nos
Conselhos Eco-Escola;

Acompanhamento do programa EcoEscola2017/2018 com a participação em 5 conselhos
Eco Escola e em 2 cerimónias de hastear de Bandeira Eco Escola, realização de um atelier
de construção de ninhos, disponibilização e apresentação de materiais pedagógicos
(livros, DVD, manuais pedagógicos e cartazes), produzidos pela Divisão de Educação e
Sensibilização Ambiental.
Colaboração com 20 escolas e instituições do concelho para arranque do programa Eco
Escolas 2018/2019, incluindo a emissão das respetivas declarações Eco Escola.
6.4.2.25 - Realizar sessões e fóruns de participação temáticos, associadas a projetos, estudos e campanhas,
com ênfase na PLAC, Plataforma Local de Ação Climática.

Realização do 15.º Fórum 21 da Criança 2018 com a participação de turmas de 10 escolas,
convidados, técnicos municipais e representantes das juntas de freguesia num total de
400 participantes.

6.4.3 - RECURSOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE
6.4.3.1 - Desenvolver, dinamizar e divulgar a rede de recursos e equipamentos municipais de educação para a
sustentabilidade, enquanto instrumentos e espaços de encontro vocacionados para a comunidade educativa
e para a população em geral;

Participação no desenvolvimento do plano de comunicação, identidade visual e suportes
de comunicação “Comunidade Carbono Zero”, no âmbito do projeto Laboratório Vivo
para a Descarbonização, cofinanciado pelo Fundo Ambiental.
Revisão editorial e acompanhamento da edição da publicação alusiva à Exposição
“Almada Atlântica: um mergulho no oceano”, patente no Centro de Monitorização e
Interpretação Ambiental da Costa da Caparica.
Revisão de conteúdos e imagens do filme de introdução ao Aquário Virtual do Centro de
Monitorização e Interpretação Ambiental da Costa da Caparica.
Compilação de informação, recolha de imagens e elaboração de conteúdos com vista ao
desenvolvimento de uma publicação sobre aves do concelho de Almada.
Gestão e manutenção do site temático “Ambiente e Sustentabilidade”, atualizando
conteúdos e imagens, encaminhando solicitações do serviço ambiente online e inserindo
10 Destaques principais, 25 Destaques secundários e 30 Eventos da Agenda.
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Gestão, atualização e manutenção de sítios específicos da Internet de projetos do
DECAM/DIACS: 12 Projetos Europeus, “Roteiro Local para as Alterações Climáticas”,
“Almada pedonal mais metro” e “Guia dos Transportes Públicos online”.
Desenvolvimento de aplicação para dispositivos móveis dedicada à exploração dos
Parques e Jardins e Percursos de Natureza do concelho, incluindo benchmark com outras
aplicações-referência, proposta de estrutura, funcionalidades e potencialidades para
este novo recurso de comunicação a criar.
6.4.3.2 - Dinamizar, ao longo do ano, percursos e passeios de descoberta do património natural do concelho
de Almada (v.g., percursos interpretativos da flora e vegetação, percursos de descoberta de aves e outra
fauna, passeios geológicos na frente ribeirinha, e percursos no ecossistema dunar, Mata dos Medos e frente
atlântica);

Programação de sessões, visitas e percursos de educação e sensibilização ambiental,
inscritos na base de dados on-line do site especializado “Ambiente e Sustentabilidade”.
Dinamização de 8 sessões de Aquário Virtual no CMIA, Centro de Monitorização e
Interpretação Ambiental da Costa da Caparica, com um total de 154 participantes,
seniores e alunos de escolas do concelho de Almada.
Dinamização de 7 visitas guiadas de interpretação botânica “Flora e vegetação da Mata
dos Medos”, com um total de 178 participantes de escolas do concelho e no âmbito dos
programas Bandeira Azul Ciência Viva no Verão 2018.
Dinamização da atividade “RIPAR” na EBIO do Parque da Paz, sessão de inventariação e
monitorização da biodiversidade dinamizada pelo TAGIS, Centro de Conservação das
Borboletas de Portugal, com vista a sensibilizar para a futura instalação de uma Estação
da Biodiversidade, com 15 participantes.
Dinamização de 150 sessões da visita guiada à exposição “Almada Atlântica: um mergulho
no oceano”, patente no CMIA, Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental da
Costa da Caparica, com um total de 1.756 participantes, público em geral, seniores, salas
de studo, atl´s, escolas do concelho de Almada, campos de férias e famílias.
Dinamização de 7 sessões da visita guiada de interpretação ambiental “Animais, Plantas
e Rochas do Parque da Paz”, com um total de 161 participantes de escolas secundárias do
concelho de Almada.
Dinamização de 4 visitas de interpretação ambiental ao património natural da Costa da
Caparica, com a participação de uma comitiva internacional composta por 84 estudantes
participantes no Workshop da UNESCO Youth Leadership Training Course - Young
Reporters for the Environment, acolhidos em Portugal pela Associação Bandeira Azul,
IPSS’s e campos de férias do concelho de Almada.
Dinamização de 4 visitas de interpretação geológica “Do Cristo Rei ao Tejo: uma descida
no tempo”, com 81 participantes de escolas secundárias do concelho de Almada.
Dinamização de 8 sessões de Observação de Aves no Parque da Paz e no Museu da Cidade,
com um total de 72 participantes. integrada nos programas Férias Jovens Municipais da
Páscoa, Bandeira Azul e Ciência Viva no Verão 2018.
Acompanhamento de 2 sessões de observação de aves ”De olho nas aves do Parque da
Paz”, dinamizadas pela SPEA, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, no âmbito
do projeto “Cidadania pela Natureza”, financiado pelo Programa Ambiental da Toyota
Motor Corporation com um total de 100 participantes.
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Dinamização do evento de sensibilização para a biodiversidade BioBlitz Parque da Paz
2018, pela Associação Biodiversity4all, que contou com mais de 500 participantes
repartidos por 7 sessões temáticas, ao longo do dia. Esta iniciativa foi complementada por
um conjunto de atividades. Globalmente participaram cerca de 832 pessoas na sua
maioria famílias.
Dinamização do Ateliê “Répteis e Anfíbios”, pela Naturanima, com cerca de 400
participantes, na maioria famílias.
Dinamização do Jogo “Insetos em Ordem”, pelo TAGIS, Centro de Conservação das
Borboletas de Portugal, com 20 participantes.
Dinamização de 7 ateliers dinamizados no âmbito do Mercado da Horta e projeto Amor
Rafeiro (showcooking de alimentação saudável, reutilização de materiais) com cerca de
100 participantes
Dinamização da Oficina “Jogo da Horta: Quem serei eu”, pela Naturanima, com cerca de
300 participantes
Acompanhamento da dinamização de 1 sessão do Teatro “Planeta do plástico”.
6.4.3.3 - Planear e desenvolver ferramentas e aplicações informáticas para identificação, espacialização e
divulgação da oferta de parques, jardins e recursos/equipamentos de educação ambiental do concelho de
Almada, incluindo os percursos de interpretação da natureza;

Foi dado início ao trabalho referente a proposta de nova aplicação que divulgue a rede
municipal de parques e jardins.
Desenvolvimento dos trabalhos com vista à criação de uma Estação da Biodiversidade no
Parque da Paz, incluindo uma aplicação informática dedicada para o percurso de
interpretação da natureza, incluindo a seleção de fotografias e imagens das espécies e
desenvolvimento dos conteúdos técnicos de textos com vista à conceção dos painéis
informativos da Estação da Biodiversidade do Parque da Paz.
6.4.3.4 - Gerir e operar a Ecoteca de Almada, designadamente dos serviços infoambiente e infoenergia aí
prestados ao munícipe, e apoiar a consulta do acervo documental disponível;

Manutenção na Ecoteca de Almada do serviço help-desk de info ambiente e info energia,
este em parceria com a AGENEAL, de atendimento permanente personalizado e por email,
a munícipes, comunidade educativa local e outros interessados.
Resposta e encaminhamento para os serviços municipais, regionais ou nacionais de 2087
pedidos de informação/reclamações, 1741 enviados por correio eletrónico, 214 por
telefone e 131 presenciais. Os pedidos de informação e reclamações recebidos incidiram
sobre as atividades dos programas “Dias da Floresta”, “Semana Verde”, Bioblitz do Parque
da Paz, atividades de sensibilização ambiental da época balnear, Semana Europeia da
Mobilidade e Mercado de Natal Amigo da Terra 2018, Conferências “Comunidade
Carbono Zero” e “Pegada Ecológica”, edições mensais do Mercado da Horta, ações de
limpeza de praias, e ainda questões sobre mobilidade, hortas municipais, salubridade e
higiene urbana, espaços verdes, incêndios e ruído.
6.4.3.5 - Gerir e valorizar o Centro de Monitorização e de Interpretação Ambiental da Costa da Caparica
(CMIA), incluindo programação de atividades e eventos própria vocacionada para as valências do
equipamento, compreendendo exposições, oficinas, workshops, ações de formação, tertúlias, encontros

- 105 -

RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2018

técnicos e atividades da Bandeira Azul e Ciência Viva 2018 sobre temas associados ao litoral do concelho e aos
oceanos;

Gestão e manutenção das instalações do CMIA, incluindo o acompanhamento de vistorias
aos sistemas de climatização e ventilação, extintores, sistema elétrico e sistemas de rega,
Avaliação de avarias do sistema de climatização incluindo a participação em processos
concursais para a resolução deste problema.
Desativação dos equipamentos da plataforma virtual, em virtude da queda parcial da
cobertura após período de intempérie. Avaliação de custos associados aos prejuízos
provocados por infiltrações. Articulação com a Divisão de Património, DMEM e AGENEAL
para resolução provisória e definitiva do problema, incluindo a avaliação de soluções
técnicas para resolução dos danos.
Manutenção da exposição “Almada Atlântica” (reparação ou substituição de telas,
suportes e vinis, respetiva conceção gráfica, produção e instalação) e desmontagem da
exposição a partir de outubro.
Desenvolvimento de programa de atividades regulares no CMIA da Costa da Caparica:
▪ Reuniões sobre acessibilidades de emergência às praias, dispositivo de segurança na
época balnear;
▪ Encontros com ICNF para preparação de ações conjuntas de requalificação da Mata
das Dunas da Trafaria com a colaboração de voluntários;
▪ Ações de formação sobre a utilização de extintores, dinamizadas pelo Serviço
Municipal de Proteção Civil;
▪ Ação de formação “Andar de bicicleta em segurança na cidade” - componente teórica;
▪ Ações de formação “Ciclo de vida da processionária do pinheiro”, enquadradas na
Receção à Comunidade Educativa;
▪ Receção conjunta com a AGENEAL de comitiva da Agência Nacional de Energia da
Ucrânia;
▪ Dinamização da exposição “Almada Atlântica”, incluindo, visitas guiadas para famílias
e ATL’s, sessões realizadas por voluntários da Associação Zero, nos meses de julho e
agosto, no período de 6.ª feira a domingo, num total de 14 dias;
▪ Dinamização de 7 edições do “Dia Aberto no CMIA”, incluindo sessões de Aquário
Virtual, visitas à Exposição livres e guiadas à exposição “Almada Atlântica: um
mergulho no oceano”;
▪ Dinamização de tertúlias sobre o tema “Conversas sobre o oceano.
“Plásticos e microplásticos no mar: Um Problema Global”, com a APLM - Associação
Portuguesa para o Lixo Marinho, a 20 janeiro;
“Rede Nacional de Arrojamentos de Mamíferos Marinhos”, com ICNF e “Projeto
Transformar” + “Dune Proejct”, 17 fevereiro;
“Impacto das alterações climáticas nos oceanos”, com a participação o MARE, a 24
março;
“Vamos proteger as dunas: A importância do ecossistema dunar na proteção
costeiral”, 21 abril,
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“Voluntariado Ambiental: O nosso Planeta é a nossa terra”, com associações e
movimentos de voluntariado ambiental locais, 26 maio.
Dinamização da exposição “Almada Atlântica”, incluindo, visitas guiadas para grupos de
escolas e ATL’s, realizadas por voluntários da Associação Zero, nos meses de julho e
agosto. Foram realizadas cerca de 120 sessões para aproximadamente 1100 visitantes, na
sua maioria famílias e grupos organizados. No decurso do ano de 2018, esta exposição
acolheu cerca de 1960 visitantes.
6.4.3.6 - Estudar e conceptualizar, em articulação com entidades do ensino superior, um programa de parque
temático e de divulgação científica dedicado às ciências naturais, alterações climáticas e pegada carbónica,
incluindo em especial os ecossistemas fluviais e marinhos, e demonstrativo das melhores tecnologias de
eficiência energética e de aproveitamento de energias renováveis.

6.5 - ENERGIA E CLIMA
6.5.1 - Reduzir a intensidade energética das atividades e serviços municipais, concretizando medidas de
eficiência energética e de aproveitamento de energias renováveis, custo-eficazes em equipamentos,
edifícios e infraestruturas municipais;

Prossecução dos trabalhos de avaliação de medidas custo eficazes para aumento da
eficiência energética e diminuição das emissões de gases com efeito de estufa em edifícios
municipais:
▪ Avaliação das medidas de eficiência energética no Fórum Municipal Romeu Correia,
elegíveis para financiamento ao abrigo do Aviso “Eficiência Energética nas
Infraestruturas Públicas da Administração Local”, AVISO Nº LISBOA-03-2017-27
(Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos;
▪ Reavaliação da abrangência da intervenção no sistema de iluminação pública no
âmbito do Aviso “Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração
Local”;
▪ Acompanhamento do processo de reabilitação das instalações a tardoz na Casa
Municipal do Ambiente, garantindo o seu elevado desempenho energético e
ambiental;
▪ Apreciação técnica e emissão de parecer sobre o Estudo Técnico-Económico do Jardim
de Infância da Ramalha. Emissão de recomendações técnicas para integrar o projeto
de execução, que asseguram o bom desempenho energético e ambiental do novo.
▪ Revisão do caderno de encargos para aquisição de sistemas solares térmicos nas
piscinas municipais da Sobreda e da Charneca da Caparica (água quente solar).
▪ Elaboração e submissão de candidatura do projeto “Eficiência Energética e Energias
Renováveis no Fórum Municipal Romeu Correia”, ao AVISO Nº LISBOA-03-2017-27 do
POR Lisboa. Preenchimento do formulário de candidatura e “upload” dos vários
documentos que a integram, que resultou na submissão com sucesso no Portal
Portugal 2020, em 18 de dezembro.
Gestão técnica e financeira dos Projeto Europeus, sobre eficiência energética e carbónica:
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▪ Projeto Bundle-UP, Novel Project Development Assistance Methodology to energize
Public and Private European Energy Efficiency Projects, financiado pelo programa
Horizonte 2020:
Processo negocial para a celebração de contrato com a Comissão Europeia para o
desenvolvimento do projeto, em parceria com a AGENEAL, que estudará a
agregação de projetos de eficiência energética para tornar mais atractiva a sua
relação custo-benefício para os potenciais investidores;
Lançamento do projeto, com a definição do pipeline de possíveis investimentos em
eficiência energética e energias renováveis e participação em reuniões virtuais;
▪ Projeto EMPOWER, More Carbon Reduction by Dynamically Monitoring Energy
Efficiency, co-financiado pelo Programa INTERREG EUROPE:
Organização na 4ª reunião de projeto e organização do Workshop Técnico sobre
“Monitorização, Regulação e Gestão de Energia”, que decorreram de 23 a 25 de
Outubro, na Costa da Caparica.
Participação no Workshop Técnico sobre “Instrumentos Financeiros Inovadores”,
que decorreu de 4 a 5 de Dezembro, em Magdeburg, na Alemanha. Neste evento,
foram apresentados exemplos reais de modelos de investimento com recurso ao
FEDER, Fundos Europeus de Desenvolvimento Estrutural, Crowdfunding e
Contratos de Performance Energética, e a perspetiva das instituições financeiras
relativamente aos critérios considerados na avaliação de projetos de eficiência
energética.
Estudo sobre alteração de gás a granel para gás natural relativamente aos refeitórios
municipais.
Pedido de parecer para aquisição de bateria de condensadores para redução consumo
energético.
6.5.2 - Realizar auditorias de certificação energética de edifícios municipais, em parceria com a AGENEAL;

Concluída parametrização das tabelas de análise e consumo de energia elétrica que
identificam alvos preferenciais a auditar e estabelece os pontos de partida para as
medições de consumos. Definição do procedimento relativo às auditorias. Envio da
relação de edifícios municipais com as respetivas características, evidenciando as
prioridades para efeitos de auditorias. Pedido de concretização da certificação energética
para o edifício de restauração e bar da Boca do Vento.
6.5.3 - Atualização do Plano de Ação Municipal para a Energia Sustentável, que segue metodologias comuns
europeias e os requisitos decorrentes da subscrição do Compact of Mayors e do Acordo Climático de Paris pelo
Município de Almada (80% redução até 2050), para redução da intensidade energética e carbónica do
Concelho de Almada;

Análise atual SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan/ Plano de Ação Municipal
para a Energia Sustentável), atendendo aos objectivos do Município de Almada (80%
redução até 2050), identificando oportunidades de melhoria do conteúdo e medidas.
Atualização e reporte dos inventários de emissões de gases com efeito de estufa do
concelho de Almada à equipa de gestão do Compact of Mayors, através da ferramenta
Carbonn.
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Participação, a convite da Comissão Europeia, na Conferência “Pacto de Autarcas para o
Clima e Energia: 10 anos volvidos quais os próximos passos?”, que decorreu em Bruxelas,
em 21 e 22 de fevereiro de 2018:
▪ Participação na Breakout Session “Financing Climate Adaptation”, com a comunicação
“Almada Climate (r)Evolved Fund: Capturing savings and contributing for the financial
sustainability of the climate fund and investment in mitigation and adaptation”, 21 de
Fevereiro;
▪ Preparação da participação da Srª. Presidente da CMAlmada na “Cerimónia do Pacto
de Autarcas”, para assinalar os 10 anos do Pacto dos Autarcas, que se realizou no
Parlamento Europeu, em Bruxelas, 22 de fevereiro.
6.5.4 - Desenvolver o Plano Diretor de Iluminação Pública, previsto no “Contrato de Concessão de Energia
Elétrica em Baixa Tensão no Concelho de Almada” celebrado com EDP Distribuição, privilegiando soluções
energeticamente eficientes que garantam níveis de iluminação de qualidade, adotando medidas de eficácia e
eficiência energética (telegestão, regulação de fluxo e LED);

Redefinição do âmbito e da abrangência da intervenção no sistema de iluminação pública
a desenvolver ao abrigo do Aviso “Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas da
Administração Local” e sua compatibilização com o Plano de Obras para 2018, elaborado
no âmbito do Contrato de Concessão de Energia Elétrica em Baixa Tensão no Concelho de
Almada.
Emissão de parecer sobre o processo de reavaliação do Contrato de Concessão da
Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão do Município de Almada nos termos da
lei nº 31/2017 e da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 5/2018, incluindo a
análise da possibilidade do Município de Almada, optar pela exploração direta da
atividade de distribuição de eletricidade em baixa tensão.
Análise dos documentos da ERSE “Proposta sobre as principais determinantes de
Procedimentos do Tipo de Atribuição das concessões”, Consulta pública nº65, Junho de
2018.
Emissão de parecer técnico à minuta de contrato interadministrativo para delegação de
competências da CMA na AML, no âmbito da atribuição da nova concessão da rede de
distribuição de eletricidade em baixa tensão, que tem associado o sistema de iluminação
pública do Município de Almada.
Apresentação da comunicação “Gestão e acompanhamento do contrato de concessão da
rede de BT e iluminação pública”, no Workshop promovido pela Energy-Cities “O papel
das autarquias na distribuição de energia elétrica na Europa: o caso português”, Lisboa, 2
Julho 2018.
Plano Anual de Iluminação Pública para 2018: aprovados orçamentos de obras de
iluminação pública, aguardando a sua execução:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rua Luis Queirós, Almada, 4, instalação de colunas e luminárias;
Azinhaga dos Formosinhos, Caparica, 4 instalação de postes e luminárias;
Cova do vapor – entrada, Trafaria, 2 instalação de postes e luminárias;
Cova do vapor – entrada, Trafaria, 5, instalação de postes e luminárias;
Rua Luisa Sigeia, Almada, 3 instalação de colunas e luminárias;
Rua António Aleixo com R. Oliveira Feijão, Feijó, 1, Desvio de Coluna;
Rua da Vinha, Almada, 1, instalação de coluna e luminária;
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▪ Rua do Sol à Cerieira Lt.56 (nº17 e 17A), Sobreda, 1, 70, Montagem de luminária em
poste;
▪ Quinta da Matosa - Vale da Sobreda, Sobreda, 5, Substituição de luminárias e
montagem de poste com luminária.
Plataforma EDP (interlocutores): definidos os elementos interlocutores para interação na
plataforma online pela CMA, com o respetivo envio dessa informação à EDP Distribuição.
Infraestruturas de Portugal sobre IP do IC20: aguarda-se validação da proposta das
Infraestruturas de Portugal sobre a proposta da CMA para separação dos circuitos de IP
dos Nós do IC20.
Programa LED 2018 com investimento total da EDP: A EDP procedeu à substituição de
cerca de 1.500 luminárias existentes por LED na zona da Aroeira e Marisol.
Renovação do Contrato de Concessão CMA-EDP até 2019: elaborada uma informação
técnica com proposta de criação de um grupo de trabalho CMA para preparação deste
processo, cujo procedimento obrigatoriamente tem que ser lançada em 2019.
Vários documentos em Gestão Documental e por e-mail sobre pedidos à EDP para
substituição de lâmpadas fundidas, colunas danificadas e armários abertos ou
danificados.
Empreitada de “Reparação e conversão para LED das Luminárias na zona do Costa Polis
na Costa de Caparica e Cacilhas”. – Obra consignada a 10 de outubro de 2018- Prazo da
obra 90 dias.
Em fase de elaboração: Plano Anual de Iluminação Pública para 2019.
6.5.5 - Desenvolver a componente de adaptação da Estratégia Local para as Alterações Climáticas (ELAC),
através da avaliação de vulnerabilidades e suscetibilidades territoriais e da adoção de medidas de adaptação
que contribuam para um Concelho mais resiliente, aumentem a capacidade adaptativa das funções
ambientais e urbanas, e produzam benefícios sociais, económicos e ambientais;

Monitorização dos impactos das tempestades no projeto ReDuna e preparação das
intervenções de recuperação estrutural e restauração ecológica das dunas de S. João de
Caparica
Reporte das medidas de adaptação adotadas e programadas na ferramenta Conbonn
para partilha no âmbito da “Rede de Municípios de Adaptação às Alterações Climáticas”,
criada no contexto do Projeto ClimAdaPT.
Estudo das vulnerabilidades atuais e futuras do concelho de Almada no âmbito da
parceria técnico-científica com o Centro de Geologia da FCUL, incluindo:
▪ Acompanhamento de saídas de campo para recolha de informação para o inventário
de instabilidades de vertentes em curso. Análise de instabilidades de vertentes na
frente ribeirinha norte/nascente;
▪ Análise dos impactes das tempestades de Inverno nas praias de S. João e
acompanhamento de saídas de campo;
▪ Elaboração de relatório técnico sobre o talude situado junto ao início da Av. 25 de
Abril, enviado ao Serviço de Proteção Civil;
▪ Monitorização da variação do transporte e stock sedimentar nas praias de S. João da
Caparica.
▪ Análise das vulnerabilidades do território de Pêra, identificadas em reclamações de
munícipes, com identificação dos problemas e necessidades de intervenção em
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diversos domínios, no que se refere à mobilidade e à estabilidade de taludes na
Azinhaga de Pêra. Análise do histórico de movimento de vertente e realização de uma
saída de campo com a equipa do Centro de Geologia da FCUL;
Modelação climática em áreas urbanas, através de diferentes cenários da vegetação em
áreas verdes urbanas;
Análise dos resultados da avaliação do efeito de ilha de calor urbana e avaliação
microclimática dos efeitos do uso do solo (urbano/verde) em algumas áreas urbanas com
maior suscetibilidade ao efeito de ilha de calor urbano. Análise dos efeitos na
temperatura e na humidade relativa e variação sazonal de vários tipos de uso do solo à
microescala das praças.
Participação no Seminário anual da Rede de Municípios para a Adaptação Local às
Alterações Climáticas, com intervenção no painel “Autarquias Locais e Adaptação às
Alterações Climáticas”.
6.5.6 - Estudar as vulnerabilidades atuais e futuras do Concelho de Almada, incluindo a inundação marinha,
erosão hídrica do solo, instabilidade de vertentes, áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, e
exposição à ilha de calor urbana, atendendo aos últimos cenários climáticos;
6.5.7 - Identificar e concretizar medidas integradas de adaptação de base ecológica para promoção da
resiliência territorial a fenómenos climáticos extremos, com especial ênfase para o sistema hídrico e
atenuação da ilha de calor urbana;

Acompanhamento do projeto de intervenção n.º FPRH/0001/2.º/2015 “Mitigação de
Riscos e Problemas de Erosão na Ribeira da Foz do Rego – Obras Urgentes”, proposto pela
CMAlmada ao ex-Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos (FPRH), atual Fundo
Ambiental:
▪ Apreciação do Projeto de Execução da Ribeira da Foz do Rego e da Vala da Quinta de
Santa Teresa, elaborados pelos SMAS (versões de Agosto de 2018 e de Outubro de
2018;
▪ Análise da Nota Técnica relativa à Regularização da Ribeira da Foz do Rego, de
Setembro de 2018;
Apresentação da “Estratégia de Minimização dos Fenómenos de Erosão Hídrica do Solo
na Foz do Rego: Plano Estratégico Integrado de Drenagem Pluvial da Bacia da Foz do
Rego”, aos Eleitos e diversos Serviços do Município de Almada, com intervenção neste
domínio, decorrida a 14 de Novembro.
6.5.8 - Projetar e introduzir ações de renaturalização no cordão dunar, em áreas vulneráveis ao galgamento
costeiro e erosão eólica, como forma de prevenção da erosão costeira e medida de adaptação, replicando o
projeto “ReDuna. Recuperação e restauração ecológica do sistema dunar de S. João da Caparica” noutros
troços dunares vulneráveis já identificados com a APA;

Assinatura do contrato de cooperação para o restauro do ecossistema dunar na Praia de São
João da Caparica, localizado em terrenos hídricos, entre a Câmara Municipal de Almada e a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA);
Preparação das intervenções a realizar no cordão dunar das praias de S. João da Caparica
em função dos resultados obtidos na monitorização dos últimos 3 anos e evolução da
situação de erosão costeira do inverno e primavera de 2018;
Desenvolvimento de projeto-piloto para reforço e recuperação ecológica dos sistemas
dunares interiores, incluindo a avaliação de áreas potenciais para restauração com
plantas dunares produzidas em Almada em viveiro a partir de genótipos locais. Realização
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de testes de germinação e de experiências de crescimento na base da arriba fóssil e nas
matas na Trafaria;
No que respeita a este ponto, os serviços da Divisão de Manutenção de Equipamentos
Municipais realizaram 3 intervenções no âmbito do projeto “ReDuna – Recuperação e
restauração ecológica do sistema dunar de S. João da Caparica”.
6.5.9 - Realizar estudos das comunidades piscícolas da frente atlântica de Almada, para identificação de
impactos nos recursos haliêuticos e eventuais alterações no conjunto das populações marinhas (peixes, algas,
etc.) decorrentes de flutuações nos ciclos climáticos;

Monitorização indireta das comunidades piscícolas da frente atlântica de Almada por
campanha sazonal (Verão) de controlo da atividade da pesca com arte xávega, através da
avaliação de espécies e quantitativos capturados para identificação das dinâmicas
populacionais dos recursos haliêuticos e eventuais alterações das comunidades piscícolas
que decorram de flutuações nos ciclos climáticos.
6.5.10 - Harmonizar a componente de adaptação da estratégia local para as alterações climáticas, à luz da
metodologia ClimAdaPT e tendo por base as áreas de intervenção (sectores-chave) em Almada, as
vulnerabilidades atuais e futuras (costeiras, ribeirinhas, ecossistemas, ciclo urbano da água, serviços urbanos),
a resposta a emergências e a integração de objetivos e medidas de adaptação em planos e projetos
municipais;
6.5.11 - Desenvolver a componente de mitigação da Estratégia Local para as Alterações Climáticas (ELAC),
aprofundando o Plano de Ação Municipal para a Energia Sustentável, que visa a descarbonização do
Concelho de Almada e o cumprimento das metas do Acordo de Paris;

Gestão técnica e financeira do Projeto Europeu SURECITY, Sustainable and Resource
Efficient Cities – Holistic simulation and optimization of energy, transportation, air-quality
and climate strategies of smart cities (Cidades Eficientes e Sustentáveis no Uso dos
Recursos – Simulação holística e otimização de energia, transportes, qualidade do ar e
estratégias climáticas em cidades inteligentes), financiado pelo Horizonte 2020. No
período em análise foram elaboradas e revistas as bases de dados para os sectores dos
transportes, serviços, residencial e tratamento de águas e resíduos.
6.5.12 - Promover ações de reflexão, discussão e partilha de soluções de baixo carbono em diferentes sectores
de atividade económica entre os parceiros da PLAC, em parceria com a FCT/UNL;

Gestão da PLAC, com o apoio da AGENEAL, assegurando: a sua gestão corrente, a
comunicação com os seus membros, a articulação entre parceiros e a avaliação da adesão
de novos membros.
Gestão técnica e financeira do Projeto Europeu INTENSIFY, More carbon reduction
through intense community engagement, co-financiado pelo programa INTERREG Europe:
▪

Início do processo negocial para celebração de contrato com a Comissão Europeia, na
sequência da aprovação da candidatura em Março de 2018. Este projeto desenvolvido
em parceria com a AGENEAL e pretende promover o envolvimento da comunidade
local no esforço de racionalização energética para a descarbonização, conforme
preconizado pela PLAC, Plataforma Local Almada Clima;

▪

Realização da reunião de arranque em Julho de 2018, no Auditório da Casa da Cerca,
que contou com a presença de 40 participantes de nove países europeus e membros
da PLAC Almada;
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▪

Participação no 1º Evento Temático do projeto, que decorreu nos dias 30 e 31 de
Outubro em Milton Keynes, Reino Unido.

▪

Participação no 2º Evento Temático e na 2ª Reunião de Gestão do Projeto que
decorram entre 11 e 13 de Dezembro de 2018, em Treviso (Itália), em parceria com a
AGENEAL.

6.5.13 - Gerir o Fundo Climático de Almada “Almada, Carbono Menos”, mecanismo financeiro promotor da
“descarbonização” das atividades municipais, e alargar a sua utilização, tendo em vista a redução da fatura
energética municipal;

Gestão da rubrica orçamental Fundo Climático “Almada Carbono Menos” (rubrica Plano
3/I/2009), através da avaliação financeira das poupanças geradas e priorização de
medidas de eficiência energética, face à disponibilidade orçamental.
Apresentação da comunicação “Almada Climate (r)Evolved Fund: Capturing savings and
contributing for the financial sustainability of the climate fund and investment in
mitigation and adaptation”, na Breakout Session “Financing Climate Adaptation”, da
Conferência “Pacto de Autarcas para o Clima e Energia: 10 anos volvidos quais os
próximos passos?”, Bruxelas, fevereiro de 2018.
6.5.14 - Acompanhar a decisão e eventual contratualização do projeto Laboratório Vivo para a
descarbonização (LVpD), na Rua Cândido dos Reis, Cacilhas, na sequência da aprovação da candidatura do
respetivo conceito e subsequente submissão do Plano de Implementação ao Fundo Ambiental (Aviso n.º
4218/2017).

Aprovação da candidatura do Plano de Implementação do Laboratório Vivo para a
Descarbonização de Almada, pelo Fundo Ambiental (Aviso n.º 4218/2017 Laboratórios
vivos para a descarbonização (LVpD)), com a realização das seguintes tarefas:
▪

Análise do Relatório de Avaliação Preliminar, que destacou a candidatura de Almada,
atribuindo-lhe a melhor classificação em todos os descritores (“Excelência e
inovação”, “Impacto” e “Qualidade e eficiência de implementação” e também na
classificação global;

▪

Desenvolvimento de novo modelo para a relação jurídica a estabelecer com os
parceiros da CMA para a concretização do projeto e articulação com restantes
municípios beneficiários para posição conjunta ao Fundo Ambiental;

▪

Articulação com a equipa de gestão do Fundo Ambiental para concertação relativa à
minuta de adenda ao contrato de co-financiamento, a celebrar entre o Fundo e o
Municipio de Almada, enquanto representante dos parceiros do LVpD de Almada;

▪

No âmbito do Protocolo com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
desenvolvimento de estudo preliminar sobre a estabilidade do talude nascente do
Morro de Cacilhas onde se prevê a localização do Centro Farol;

▪

Consulta complementar à Direção-Geral de Património Cultural, para compatibilização
do Centro Farol com as salgas romanas classificadas.

6.6 - INOVAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ENERGÉTICA
6.6.1 - Promover a participação institucional do Município em Associações, Redes e Campanhas subscritas
pelo Município no domínio da sustentabilidade, energia, clima e ecomobilidade: Governos Locais para a
Sustentabilidade (ICLEI), Energie-Cités, World Mayors Council on Climate Change (WMCCC), Rede Mundial
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ECOMOBILITY, Associação Internacional de Logística Urbana LOGICAL TOWN, Pacto dos Autarcas, Pacto dos
Presidentes de Câmara para as Alterações Climáticas (Compact of Mayors), Declaração de Paris dos Eleitos
Locais (COP21), no quadro da sua subscrição pela CMA, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA),
Associação Portuguesa de Agricultura Biológica (AGROBIO), Rede TRANSPORLIS (rede de informação
multimodal da Área Metropolitana de Lisboa), Rede Nacional de Arrojamentos, Rede Nacional de Compras
Sustentáveis e Rede Cidades Inteligentes RENER – Living Lab, como Seção Temática da ANMP;

Acompanhamento da participação institucional da CMA nas associações: Governos Locais
para a Sustentabilidade (ICLEI), Energie-Cités, Eco-Mobility Alliance, World Mayors
Council on Climate Change, Associação Logical Town e Sociedade Portuguesa para o
Estudo das Aves (SPEA) e AGROBIO.
Gestão da participação institucional da CMA nas Redes e Fóruns de Cidades
“Compromissos de Aalborg” (Carta de Aalborg +10), “Agenda+”, “Procura+”, “Rede
Nacional de Compras Sustentáveis”, e “Cidades para a Proteção do Clima”.
Gestão e acompanhamento da execução dos compromissos do Pacto dos Autarcas, Pacto
Mundial do Clima da Cidade do México, Pacto dos Presidentes de Câmara para as
Alterações Climáticas (Compact of Mayors) e Declaração de Paris dos Eleitos Locais
(COP21), no quadro da sua subscrição pela CMA.
Participação no Programa de Cooperação Cidade-a-Cidade IUC (international Urban
Cooperation – Cooperação Urbana Internacional), em parceria com a cidade de Belo
Horizonte, incluindo a preparação e coordenação das visitas técnicas e identificação de
temas e projetos a integrar no plano de ação conjunto.
Acompanhamento da participação institucional da CMA na “Rede de Municípios de
Adaptação às Alterações Climáticas”, criada no contexto do Projeto ClimAdaPT.
6.6.2 - Acompanhar o funcionamento regular dos grupos de trabalho de energia e mobilidade da AML e propor
o acompanhamento dos trabalhos da Comissão de Acompanhamento da Pesca com Arte Xávega e das
Comissões REN e RAN (ANMP);

Acompanhamento do funcionamento do grupo de trabalho para o desenvolvimento do
Plano de Gestão de Riscos de Inundação da AML, através da participação nas reuniões de
trabalho e da formulação de contributos.
Acompanhamento do funcionamento do grupo de trabalho para a elaboração do Plano
de Adaptação às Alterações Climáticas da AML, através da participação na conferência de
lançamento, reuniões técnicas e da formulação de contributos.
6.6.3 - Assegurar a gestão de projetos de Eficiência Energética e de Mobilidade Urbana Sustentável integrados
no Pacto/PEDU (POR Lisboa, Portugal 2020) e de outros enquadrados pelo POSEUR. Participar no grupo de
trabalho municipal de acompanhamento do Portugal 2020 e de preparação do novo quadro de financiamento
pós-2020;

Análise do enquadramento do Festival “O Sol da Caparica” no “Programa Sê-lo Verde
2018” e eventual candidatura ao Aviso n.º 1476/2018, publicado no Diário da República,
2.ª série - N.º 22 - 31 de janeiro de 2018, do Fundo Ambiental, através:
▪

Análise do Regulamento e avaliação da eventual elegibilidade do Festival nos critérios
de elegibilidade;

▪

Apreciação do Formulário de candidatura e contactos com o Fundo Ambiental tendo
em vista o esclarecimento sobre o financiamento de “copos reutilizáveis” para
utilização no evento;
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Continuação da preparação da eventual candidatura da Ação 3, “Ampliar a Rede Ciclável
de Almada, promovendo a continuidade e a ligação aos interfaces multimodais do Pragal,
Cacilhas e Trafaria”, do PEDU Almada/PAMUS, a submeter no âmbito do AVISO Nº
LISBOA-06-2018-06, através:
▪

Recolha de informação referente ao cadastro patrimonial dos vários troços;

▪

Pesquisa de opções de pavimentos permeáveis para meios com características rurais;

▪

Reuniões técnicas com as equipas que realizaram o Estudo Prévio do projeto
“Ampliação da Rede Ciclável de Almada - Troço 2 – Costa da Caparica - Campus da
FCT/UNL”;

▪

Conclusão dos Projetos dos troços 1, 3 e 5 e envio;

▪

Articulação com SMAS e IP para análise de infraestruturas de água e saneamento e
cadastro de terrenos adjacentes ao nó de acesso ao IC20, nas Casas Velhas (sentido
Almada-Costa da Caparica).

Prossecução do acompanhamento da Operação n.º LISBOA-08-1406-FEDER-000021:
Criação do serviço de mobilidade inclusiva “Circuito da Saúde” de Almada, que permitiu a
Operacionalização do Acelerador de Investimento Municipal do PEDU-Almada, incluindo
a gestão financeira da Operação e pedidos de pagamento relativos a esta operação.
Identificação de medidas de eficiência energética em infraestruturas e equipamentos
municipais elegíveis a subvenção reembolsável e subvenção não reembolsável, esta
última, obrigatória para as auditorias e estudos, designadamente para extensão do
sistema de telegestão e introdução de tecnologia LED na rede de iluminação pública,
usando como referência os resultados do projeto-piloto BEST Energy e do projeto
EcoEnlight (QREN). Participação na Sessão de Esclarecimentos sobre o Aviso-Concurso
"Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração Local", realizada nas
instalações da AML, em 15 de março p.p.
Elaboração de contributos, no âmbito da consulta pública para o Plano Nacional de
Investimentos 2030 (PNI 2030), incluindo a recolha de informação e articulação com
outros serviços da CMA e a compilação da lista de projetos, posteriormente remetida à
AML e submetida na plataforma do PNI 2030.
Apreciação do Aviso PO SEUR 11-2018-14 “Investimentos de recolha seletiva de resíduos
urbanos biodegradáveis, que se destinem a aumentar a valorização orgânica de resíduos”,
tendo em vista uma eventual candidatura, através de:
▪ Articulação com o Departamento de Higiene Urbana;
▪ Inventariação dos elementos necessários à instrução da candidatura;
▪ Avaliação do universo de Municípios portugueses potencialmente abrangidos.
Participação nos trabalhos de preparação do próximo Quadro Comunitário de Apoio
promovidos pela CCDR LVT (“Para a Estratégia 2030 da Região de Lisboa e Vale do Tejo”),
através de:
▪

Preparação de contributos e participação nas reuniões do Grupo de Trabalho
Economia Circular;

▪

Identificação de projetos propostos no âmbito do PNI 2030 no domínio do Património
Natural;
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▪

Contributos e preenchimento da ficha de sistematização de propostas para o Pilar
Estratégico “Economia Circular”;

Participação na “Sessão de apresentação do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico
Europeu - EEA Grants”, no dia 20 de novembro p.p., na Casa da Cerca.
6.6.4 - Desenvolver a estratégia local de promoção da inteligência urbana “Almada, Smart City”, suportada
em parcerias técnico-científicas e nas prioridades de investimento da Política de Coesão Europeia 2014-2020
“Crescimento Sustentável, Inteligente e Inclusivo;

Desenvolvimento e submissão de 2 candidaturas a programa europeus de Investigação &
Inovação, incluindo a articulação com as respetivas equipas coordenadoras:
▪

Town Twinning Action between Turkey and the EU Grant Scheme – Projeto Local
Authority Renewable Energy Strategies (LARES)”. Nesta operação de “town twinning”
pretende-se fornecer “serviços de capacitação” às autoridades locais na Turquia com
o objetivo último de atingir a neutralidade carbónica (parceiro CMAlmada e AGENEAL);

▪

Polis-in-Action – Proposing new evidence-based mobility planning approaches for
sustainable European small and medium-sized cities, ao programa Horizonte 2020
(parceiro CMAlmada e AGENEAL).

Avaliação dos requisitos de proposta e preparação de documentação prévia para
possíveis candidaturas ao projeto europeu Horizonte 2020, nos seguintes avisos:
▪

H2020-SC5-20-2019 “Transforming historic urban areas and/or cultural landscapes
into hubs of entrepreneurship and social and cultural integration”, em parceria com a
FCT e a AGENEAL;

▪

H2020: SC5-14-2019 - Visionary and integrated solutions to improve well-being and
health in cities;

▪

H2020: LC-EEB-03-2019: New developments in plus energy houses, em parceria com a
AGENEAL.

Formalização da adesão e preparação da documentação para início do projeto URBAN
LEDS II - Accelerating climate action through the promotion of Urban Low Emissions
Development Strategies.
Apresentação de comunicação e realização de aula em pós-graduação sobre “Almada
Smart City”, decorrida a 19 de novembro, a convite da NOVA Information Management
School, do Instituto Superior de Estatística e Gestão da Informação da Universidade Nova
de Lisboa.
6.6.5 - Continuar a afirmar a Agência Municipal de Energia de Almada, AGENEAL, como fórum local de
reflexão para a transição energética e descarbonização da comunidade, da maior relevância na procura de
soluções que promovam a mitigação das emissões de gases com efeito de estufa e a valorização do contributo
local para a concretização de objetivos nacionais e internacionais de eficiência energética e para a
descarbonização da sociedade.

Acompanhamento da execução física e financeira do Plano de Atividades e Orçamento
para 2018 da AGENEAL.
Consolidação das contas 2017 e orçamentos 2018 e 2019 da AGENEAL, que integra o
perímetro de consolidação do Município de Almada, assegurando a articulação com a
área financeira da CMAlmada, ROC e TOC da agência.
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Preparação e participação nas reuniões mensais do Conselho de Administração e na 37ª,
38ª e 39ª Reuniões da Assembleia-Geral da AGENEAL, realizadas na Casa Municipal do
Ambiente, que aprovaram respetivamente o Plano de Atividades e Orçamento da
AGENEAL 2018 (Janeiro), Relatório e Contas da AGENEAL de 2017 (Abril) e Plano de
Atividades e Orçamento da AGENEAL 2018 (Outubro), para o exercício de 2018 (23 de
Janeiro de 2018). Estes documentos foram elaborados segundo o SNC e o SNC-AP,
aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de novembro.
Elaboração de Proposta de Relatório e Contas da AGENEAL de 2017 e preparação da
Assembleia-Geral para sua votação e deliberação, a realizar em abril.
Participação na RNAE (Rede Nacional de Agências de Energia e Ambiente), incluindo a
Assembleia-Geral de Março de 2018.
Desenvolvimento e submissão de 1 candidatura do projeto Climate Capacity Buinding a
um programa europeu de Investigação & Inovação de financiamento do Ministério do
Ambiente Alemão (BMUB), incluindo a articulação com as respetivas equipas
coordenadoras ICLEI e GFA Consulting Group (Parceiro AGENEAL).

6.7 - ESPAÇO PÚBLICO, QUALIDADE DE VIDA URBANA E REDE VIÁRIA
Foram realizadas 103 intervenções, distribuídas do seguinte modo:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Programação anual a pedido da DIVIP (execução e pintura de varas para sinalização
Vertical) (2);
Sinalização Horizontal (17);
Estacionamento/Impedimentos (8);
Sinalização Semafórica (37);
Pintura de lugares reservados a estacionamento (33);
Parques de Estacionamento (6).

6.7.1 - Assegurar a gestão e a manutenção específica dos espaços de jogo e recreio, em conformidade com
as condições de segurança e de utilização destes equipamentos, e considerando os princípios de inclusão e
promoção da diversidade lúdica no acesso a estes espaços, aumentando a sua oferta à população (cfr. 6.2.2);

Foi implementado um novo procedimento de inspeções visuais de rotina dos espaços de
jogo e recreio sob responsabilidade da DEV, com uma frequência diária/semanal. Estas
inspeções são efetuadas pelas equipas operacionais de conservação de espaços verdes.
Foram revistos e atualizados os livros de manutenção dos espaços de jogo e recreio.
Procedeu-se à Manutenção Preventiva de Espaços de Jogo e Recreio no Concelho de
Almada, por prestação de serviços, a qual incide sobre 49 espaços de jogo e recreio ativos:
41 parques infantis, 4 parques juvenis, 2 parques de skate/bmx, 1 parque de bicicletas e
1 parque infantil de equipamento escolar (creche e JI). Os trabalhos englobados no âmbito
do contrato foram fiscalizados, tendo sido realizadas 119 rotas de Inspeções Visuais de
Rotina e desenvolvidos os respetivos 119 Relatórios de Manutenção Preventiva. Foram
efetuadas as Inspeções Funcional e Principal.
Foram emitidos 18 Pedidos de Intervenção, com 21 tarefas solicitada aos serviços
municipais competentes, relativas a pequenas reparações em espaços de jogo e recreio.
Foi desmantelado em fevereiro o Parque Infantil da Quinta do Chiado (Feijó), no âmbito
dos trabalhos de reformulação da envolvente à Associação para o Desenvolvimento da
Quinta do Chiado, sob responsabilidade daquela associação.
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Os Parques Infantis da Praça Camilo Castelo Branco (Cova da Piedade) e da Praceta
Olivério Serpa (Costa da Caparica) foram desmantelados no decurso do mês de novembro.
Os serviços relativos ao procedimento de Concurso Público de Aquisição de Serviços de
Limpeza e Higienização de Areão em 12 Espaços de Jogo e Recreio encontram-se
realizados a 50%, estando já programada para o mês de abril a 2ª intervenção em todos
os EJR abrangidos pelo contrato.
Foram preparados os elementos técnicos para nova prestação de serviços referente à
Manutenção Corretiva de Espaços de Jogo e Recreio no Concelho de Almada.
6.7.2 - Conservar e valorizar em permanência o espaço público enquanto fator essencial para a qualidade de
vida, incluindo toda a componente infraestrutural, arruamentos, iluminação, segurança e elementos verdes;

Foram executadas 4425 horas relativas aos trabalhos de conservação das floreiras; foram
efetuadas 2912 regas manuais em floreiras.
As intervenções de limpeza e manutenção da qualidade de água dos elementos de água
em espaço público implicaram 300 horas operacionais; foi efetuada a manutenção
eletromecânica dos equipamentos referentes a elementos de água por prestação de
serviços de e procedeu-se à fiscalização do contrato para as Fontes Cibernética, Jardim
Dr. Alberto de Araújo, Largo Gabriel Pedro (2), Rua Salgueiro Maia, Quinta da Várzea,
Fonte da Cerca, Fontes no Jardim do Solar dos Zagallos e sistema de bombagem do Viveiro
do Alto do Índio; foi elaborado novo procedimento concursal para este efeito.
Foram propostas intervenções em espaço publico, ao nível da instalação de mobiliário
urbano, bancos e papeleiras.
Foi analisada a proposta de intervenção na Praceta Simões de Almeida, na Charneca de
Caparica, no âmbito das competências da Divisão de Espaços Verdes, tendo sido sugeridas
alterações relativas ao desenho do espaço público e efetuada proposta relativa à
arborização.
Intervenções:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Calçadas, execução de 250 intervenções num total de 2.859 m²;
Construção Civil, execução de 133 intervenções;
Regas Betuminosas, 10 intervenções;
Pavimentações, 4 intervenções;
Repavimentações, 9 intervenções;
Tapa-buracos, 712 intervenções;
Regularizações, 108 intervenções;
Sinalização Vertical: execução de 648 trabalhos de colocação/reparação/substituição
de sinais;
Impedimentos, 181 intervenções de baias, frades e balizas;
Outros Equipamentos, 89 intervenções de substituições de espelhos, varas e
montagens de painéis;
Sinalização luminosa, 14 intervenções mais relevantes (Eng.Carlos Martins, DML e
Eyssa Tesis);

Empreitadas / Prestações de Serviços / Aquisições de Bens/Apoio Técnico:
▪

Apoio no procedimento das seguintes empreitadas: Empreitada de Repavimentação
de arruamentos e de Parques de Estacionamento em Vários Locais do Concelho 2018,

- 118 -

RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2018

Empreitada de Conservação Corrente – Tapagem de Covas – 1ª ação e de
conservação, manutenção de calçadas e construção civil do Concelho de Almada;
▪

Conclusão de 33 Processos de abertura de valas; Análise e informação de 71 novos
processos de abertura de valas. 19 processos aguardam conclusão. Análise e
informação de 14 participações de sinistros e inúmeras reclamações.

▪

Análise e orçamentação de vias em mau estado de conservação para propostas de
repavimentação.

▪

Acompanhamento técnico de obras executadas por administração direta na faixa de
rodagem, em passeio e parques de estacionamento e análise de reclamações
solicitadas via Gestão Documental.

▪

Acompanhamento de processos de aquisição: Sinalização Vertical, Balizas Flexíveis,
Assistência a Semáforos.

▪

Acompanhamento de empreitada de Fornecimento e Aplicação de Material
Termoplástico Retrofletor a Quente.

▪

Apoio técnico, com passagem de Termo de Responsabilidade, para ligação elétrica
para os seguintes locais: Arraial em Almada Velha, junto da Presidência, PRESIDIO
DA TRAFARIA, alimentações elétricas para a Prova dos Vinhos no Passeio Ribeirinho
da Trafaria em junho, em colaboração com a DML.

▪

Acompanhamento do Plano de Desenvolvimento da Costa da Caparica "Caparica
Primavera Surf Fest" e "O Sol da Caparica":

▪

Apoio ao Departamento de Comunicação para religação de disjuntor desligado nos
pórticos na entrada da Costa da Caparica pelo IC20

▪

Análise de Projeto IP da AUGI Bairro do FONI Costa da Caparica (L-530/87) Pórticos
Informativos da ECALMA: apoio à DML para ligação dos disjuntores para os painéis
terem energia elétrica.

▪

EOP 2018 Iluminação do Paredão da Costa da Caparica e no terminal de Cacilhas;

▪

Apoio ao Departamento de Comunicação para solicitar à EDP o corte dos ramais aos
JEI para Retirada dos Jornais eletrónicos JCDecaux;

▪

PLANO ANUAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2018: aprovado em 12 de janeiro de
2018, com envio do n/ of. 279 de 11 de janeiro;

▪

Instalações da Assembleia Municipal: vistoria ao sistema elétrico nas instalações,
com proposta de reformulação das armaduras de iluminação a LED;

▪

Reformulação da Iluminação na zona envolvente ao Estádio do Parque da Paz;

▪

Infraestruturas de Portugal sobre IP do IC20: após visitas conjuntas aos Nós do IC20,
foi enviado um ofício às Infraestruturas de Portugal com proposta municipal;

▪

Programa LED 2018 com investimento total da EDP: análise da proposta da EDP para
a Aroeira e a Marisol, estendendo para a Quinta da Morgadinha/Lazarim e talvez Alto
do Índio/Sobreda;

▪

Parque de Estacionamento no Centro Sul, lado da paragem do MST: elaboração de
estudo luminotécnico com respetivo orçamento de instalação de torres de
iluminação (42.000,00€+IVA);
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▪

Plano de Redução IP: pedido de reativação à EDP da iluminação na rua Luisa Barbosa,
Alto do Índio, Sobreda;

▪

Empreitadas 2016 – Museu Naval e Estaleiro Quinta do Rato: pedidos de libertação
de caução para cada EOP;

▪

Projeto Almada Wi-Fi: Apoio à DI para cedência de postes antigos de IP;

▪

Apoio técnico à ASSOCIAÇÃO DO OLHO DE BOI CIOB - Prorrogação Licença de Obras;

▪

Painel de informação Circuito da Saúde no Jardim da Cova da Piedade, Largo 5 de
Outubro: Apoio à DECAM através da DML e da DIVIP;

▪

Infraestruturas de telecomunicações - Ministério da Defesa Nacional: visita conjunta
da DIVIP, da DMU, da DGAU1 e da DPP aos locais de intervenção da obra;

▪

Obra do Continente no Monte da Caparica – reforço da IP na Rua das Quintas na zona
do novo parque de estacionamento executado pela obra.

▪

Rua acesso Aldi / McDonalds no Feijó: analise ao projeto IP;

▪

Apoio à DEV para verificação das Instalações Elétricas do Horto do Pombal;

▪

REN: participação numa reunião técnica nos SMAS com o Sr. Vereador, para
verificação do traçado da obra da passagem da linha MT subterrânea no Concelho de
Almada;

▪

- Apoio técnico ao DOM na análise da Instalação Elétrica em VFP para execução das
obras do novo Balneário Feminino e Enfermaria;

▪

- Apoio à D. Juventude para a Noite das Serenatas nos Paços do Concelho com
emissão da Ficha Eletrotécnica e Termos de Responsabilidade.

▪

- Análise do Estudo da DMU sobre o Reordenamento da Rua Alexandre Herculano,
Almada, ao nível da IP;

▪

Vários documentos em Gestão Documental e por e-mail sobre pedidos à EDP para
substituição de lâmpadas fundidas, colunas danificadas e armários abertos ou
danificados;

▪

Apoio na Passagem de Ano em Cacilhas, Festas de Natal 2018 no Centro Sul.

▪

Participação em reuniões para vistorias de receção provisória de processos de
loteamento;

▪

Apoio à Divisão de Gestão de Parques Urbanos na elaboração de proposta de
concurso para continuação da instalação de ILUMINAÇÃO EXTERIOR no Parque
Urbano, concretamente no caminho do viveiro e no caminho agrícola;

▪

Apoio à DMEM para reformulação da iluminação exterior da fachada do Seminário
de Almada, com substituição dos aparelhos existentes por novos aparelhos a LED;

▪

Apoio à Div. Educação das instalações elétricas na Escola Praça dos Apóstolos, Costa
da Caparica;

▪

Apoio à DMCEP e DMEM para contatos com a EDP Distribuição para pedidos de
mudança dos disjuntores diferenciais por limitadores de potência no Mercado
Abastecedor e no Edifício ABC, no Pragal.

▪

Acompanhamento Técnico do Paredão da Costa da Caparica, zona do Barbas para
Norte.
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▪

Análise a Projetos IP remetidos pela DGAU e DOM em:

▪

Avenida Cristo Rei, Almada

▪

L889/08 Quinta Pombal, Monte Caparica

▪

Salgas Romanas, Cacilhas

▪

Chalet Ribeiro Teles, Cova da Piedade: apoio ao DIOM para remoção de cabos soltos
existentes junto e na fachada (telecomunicações e energia), com auxílio da DMEM;

▪

Eletricidade 2º Torrão: apoio ao DIOM para acompanhamento da empreitada para
construção de 55 muretes técnicos;

▪

PTD Foz do Rego: apoio aos SMAS para junto da EDP e da Divisão de
Património/DGAU obter p local para instalação de novo Posto de Transformação.

▪

Escola do Chegadinho, Feijó: apoio ao DEJ para viabilidade para alimentação elétrica
aos 9 contentores-salas que serão instalados no recreio da escola.

▪

Avenida Cristo Rei, Almada: apoio ao DOM e SMAS para verificação e preparação de
alterações na IP face à obra dos SMAS e reformulação dos espaços exteriores pela
CMA.

▪

Equipamento interativo SONA no Parque Urbano Dr. Júlio Ferraz, Almada: apoio à
DEV para viabilidade de alimentação elétrica ao equipamento.

▪

A pedido da DGAU participou-se na vistoria de Receção Provisória Parcial L/O/246
AUGI Quinta do Gil e Alexandrino, Vale Fetal, Charneca de Caparica.

Execução da Rampa de Acesso à Praceta da Rua da Maçaroca, nº 12, Caparica – Obra
concluída a 04/05/2018;
Empreitada de Execução de Alterações dos Pisos -2, -3 e -4 do “Parque de Estacionamento
Capitão Leitão”, concluída em 06/02/2018;
Projeto de Requalificação do Largo de Cacilhas e Av. Aliança Povo-MFA – Em
desenvolvimento;
Espaços Exteriores do Caramujo-Romeira – Cova da Piedade:
▪
▪

Projeto – Concluído;
Procedimento concursal EOP – Em preparação

Ligação da Rua António Nobre ao parque de estacionamento dos Bombeiros Voluntários
de Cacilhas:
▪
▪

Projeto – Concluído;
Procedimento concursal EOP – concluído

Sinalização horizontal, empreitada em execução – consignação a 28 de novembro – prazo
de execução 365 dias.
Sinalização rodoviária vertical e horizontal no Concelho de Almada – União de Freguesias
- Monte Caparica - Trafaria-Costa:
▪
▪

Projeto - Concluído;
Procedimento concursal EOP – Em desenvolvimento.

Sinalização rodoviária vertical e horizontal no Concelho de Almada – União de Freguesias
- Almada - Laranjeiro – Feijó:
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▪
▪

Projeto - Concluído;
Procedimento concursal EOP – Em desenvolvimento.

Sinalização rodoviária vertical e horizontal no Concelho de Almada – União de Freguesias
- Charneca – Sobreda:
▪
▪

Projeto - Concluído;
Procedimento concursal EOP – Em desenvolvimento.

Reparação e construção de diversos pavimentos pedonais e rodoviários no Concelho de
Almada – União de Freguesias - M. Caparica-Trafaria-Costa:
▪
▪

Projeto – Concluído;
Procedimento concursal EOP – Em desenvolvimento.

Reparação e construção de diversos pavimentos pedonais e rodoviários no Concelho de
Almada- União de Freguesias - Almada-Laranjeiro-Feijó:
▪
▪

Projeto – Concluído;
Procedimento concursal EOP – Em desenvolvimento.

Reparação e construção de diversos pavimentos pedonais e rodoviários no Concelho de
Almada- União de Freguesias - Charneca-Sobreda:
▪
▪

Projeto – Concluído;
Procedimento concursal EOP – Em desenvolvimento.

Requalificações diversas em espaço público no Concelho de Almada – União de Freguesias
M.Caparica-Trafaria-Costa:
▪
▪

Projeto – Concluído;
Procedimento concursal EOP – Em desenvolvimento.

Requalificações diversas em espaço público no Concelho de Almada – União de Freguesias
– Almada-Laranjeiro-Feijó:
▪
▪

Projeto – Concluído;
Procedimento concursal EOP – Em desenvolvimento.

Requalificações diversas em espaço público no Concelho de Almada – União de Freguesias
- Charneca-Sobreda:
▪
▪

Projeto – Concluído;
Procedimento concursal EOP – Em desenvolvimento.

Empreitada de “Execução dos espaços Exteriores do Bairro Madame Faber” – (Em
adjudicação) – Prazo de execução – 150 dias;
Novas acessibilidades ao Arquivo Histórico – Casa Pargana
▪
▪

Projeto - concluído;
Procedimento concursal EOP – Em preparação.

Construção de muretes técnicos – 2º Torrão da Trafaria
▪
▪

Procedimento concursal EOP – concluído;
Empreitada – Em execução.

Empreitada “Conservação, manutenção de calçadas e construção civil do concelho de
Almada – 1ª Ação”. – Consignada em 29 de novembro - Em execução - Prazo da obra 365
dias;
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“Talude na Rua dos Castanheiros – Reposição parcial do revestimento” - Empreitada –
Concluída – Prazo da obra 30 dias;
Empreitada de “Repavimentações de Arruamentos e de Parques de Estacionamento em
Vários Locais do Concelho” – em preparação;
6 Lojas “Espaço Cidadão” – Colocação de “Totens” de identificação/sinalização –
Fornecimento concluído;
6 Lojas “Espaço Cidadão” – Colocação de identificação – fachadas exteriores e interiores
– Fornecimento concluído;
Reabilitação da Fonte do Pombal:
▪

Procedimento concursal da EOP – Em desenvolvimento.

6.7.3 - Avaliar, rever e prosseguir um novo plano de conservação e qualificação da rede viária e de
arruamentos, com base no qual se proceda à adequação e qualificação da rede viária do concelho, e
designadamente dos eixos fundamentais municipais;
6.7.4 - Garantir a segurança rodoviária no espaço público e especialmente nas zonas de uso comum ou de
transição entre veículos e peões, incluindo a avaliação e revisão das soluções implementadas, e a adoção de
medidas complementares de fiscalização e de salvaguarda das pessoas -- em especial das populações mais
expostas ao risco;
6.7.5 - Programar e iniciar os projetos de requalificação do Parque Juvenil do Jardim Urbano da Costa de
Caparica, de requalificação do Parque Infantil do Jardim da Criança - Laranjeiro, e do Parque Infantil da Praça
Camilo Castelo Branco - Almada;

A proposta de Requalificação de parte do Parque Juvenil do Jardim Urbano da Costa da
Caparica foi elaborada e teve seguimento para Concurso de Conceção, que foi anulado
em conformidade com as conclusões do parecer jurídico sobre o desenvolvimento deste
procedimento.
Foi elaborada a proposta de Requalificação do Parque Infantil do Jardim da Criança, no
Laranjeiro, e numa primeira fase foi desenvolvido procedimento de fornecimento e
instalação de equipamentos de recreio e superfície de amortecimento de queda; numa
segunda fase foram revistos os elementos técnicos desenvolvidos com o intuito da sua
adaptação à modalidade de Empreitada.
A proposta de Requalificação do Parque Infantil da Praça Camilo Castelo Branco, na Cova
da Piedade foi desenvolvida tendo em vista o seu desenho para a inclusão. Iniciaram-se
em dezembro os trabalhos de requalificação deste espaço de jogo e recreio.
Com base em estudo desenvolvido para a instalação de um equipamento de jogo
interativo que prima pelas suas qualidades ao nível da inclusão, garantindo a sua
atratividade e fruição universal, sendo multidimensional ao nível dos estímulos que
proporciona foi proposta a implantação de um Arco Interativo no Parque Comandante
Júlio Ferraz, em Almada, e desenvolvidos os documentos relativos ao procedimento.
Foi desenvolvido estudo prévio para preparação de procedimento de Empreitada
Construção de Parque infantil no Parque Urbano do Pragal, com um conjunto
equipamentos que apostam em soluções de inclusão. Foram desenvolvidos
documentos técnicos necessários à informação do procedimento de Empreitada
Construção de Parque infantil no Parque Urbano do Pragal, Pragal.

de
de
os
de
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6.7.6 - Atualizar e monitorizar o Plano Municipal de Ordenamento da Publicidade, criando condições para
uma melhor utilização do espaço público, que não comprometa os sistemas de vistas e a estética urbana, e
sem prejuízo da maximização das receitas municipais;

Atualização e monitorização do Plano Municipal de Ordenamento da Publicidade, criando
condições para uma melhor utilização do espaço público, que não comprometa os
sistemas de vistas e a estética urbana, e sem prejuízo da maximização das receitas
municipais;
Acompanhamento do Plano de Ordenamento de Publicidade 2018;
Preparação do Plano de Ordenamento de Publicidade para 2019.
6.7.7 - Promover a valorização da imagem urbana através de um melhor acompanhamento e tramitação de
Processos de Ocupação de Espaço Público e de Publicidade e Propaganda.

Realização de notificações diversas a empresas com Publicidade Ilegal instalada no
Concelho para remoção das mesmas.
Acompanhamento e tramitação de Processos de Ocupação de Espaço Público e de
Publicidade e Propaganda nas áreas de esplanadas fechadas, esplanadas abertas, venda
de produtos alimentares de carácter não sedentário e venda ambulante.
Conceção de Plano de Atribuição de lugares e emissão de licenças de não sedentários de
Restauração e Bebidas no âmbito das festividades promovidas pela CMA: Festas do 25 de
Abril, Festas da Cidade, Festa da Nossa Senhora da Piedade e Passagem do Ano.

6.8 - HIGIENE URBANA E SALUBRIDADE
Foram realizadas 221 intervenções, por administração direta, dispersas por diferentes
locais do município na instalação de estruturas para contentores, reparação de
contentores enterrados (molok’s), equipamentos das praias e outros equipamentos.
6.8.1 - Reorganizar serviços, planear e implementar soluções e medidas de reforço da eficácia e eficiência das
atividades de limpeza urbana, e implementar um sistema de gestão no setor da limpeza urbana;

Monitorização e avaliação regular dos planos mensais de trabalho por forma a aumentar
a eficiência e eficácia dos serviços.
Efetuaram-se os ajustes necessários de acordo com os recursos humanos e mecânicos
disponíveis.
Realizados trabalhos técnicos e informativos destinados a assistir o sector da limpeza e
higiene urbana municipal a melhorar os indicadores de avaliação da qualidade de serviço
(conforme os indicadores da ERSAR).
6.8.2 - Assegurar uma intervenção de proximidade com as populações e garantir que os serviços de higiene
e limpeza urbana se realizam diariamente, incluindo a criação de instrumentos de contacto pelas populações
para deteção de lacunas ou quebras de serviço;
6.8.3 - Assegurar o serviço de varredura manual e varredura mecânica de forma contínua e ajustada às
necessidades de cada localidade, e modernizar e reforçar os meios de varredura manual e de varredura
mecânica;

Realização diária dos 91 cantões de varredura manual, nas Freguesias Urbanas, que por
terem um cantoneiro afeto a cada zona, permitiu estabelecer uma ligação entre os
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moradores e o cantoneiro, de forma a o cantoneiro trazer algumas das preocupações
demonstradas pela população local e permitir melhorias na realização do serviço.
Realização diária da recolha contentorizada, que pela natureza do serviço não permite
uma relação tão estreita entre as equipas de recolha e a população local, mas também
por serem veículos de transmissão de alguns problemas que se detetam na via pública,
permitiu desta forma a resolução mais célere dos mesmos.
Continuação das intervenções de varredura mecânica,
▪

600 Intervenções de varredura mecânica realizadas pelos serviços

▪

340 Intervenções de varredura mecânica pelo prestador de serviços

6.8.4 - Garantir a recolha dos resíduos urbanos do concelho assegurando a mesma de forma eficiente e com
regularidade, e elaborar nessa visão o Plano Estratégico para a Gestão dos Resíduos do Município de Almada
para o período 2020-2030;

Durante este ano, ao nível da recolha de Resíduos Urbanos, foram recolhidas:
▪ 81 331 Toneladas, deste total destacando-se: 1659 Toneladas provenientes das praias;
▪ 11 889 Toneladas de resíduos de limpeza de ruas;
▪ 2274 Toneladas de resíduos de construção e demolição (entulhos
Realizaram-se 1522 ações de recolha de contentores de 15 m³.
Desenvolvimento de uma estratégia concertada com a AMARSUL, tendo como objetivo,
aumentar os quantitativos de material recolhido seletivamente por forma a atingir as
metas estabelecidas a nível comunitário e a sua articulação com o Plano Estratégico para
a Gestão dos Resíduos do Município de Almada.
Elaboração da Proposta de Alteração de sistemas de Recolha de Resíduos Urbanos do
Município de Almada (2019-2021), que faz parte integrante do Plano Estratégico para a
Gestão dos Resíduos do Município de Almada, para o período 2020-2030.
6.8.5 - Promover ações de sensibilização para a redução de resíduos (em escolas, serviços municipais, espaços
públicos, eventos com organização ou apoio do Município, no Centro de Monitorização e interpretação
Ambiental da Costa da Caparica, em publicações online do Município, através de materiais de comunicação
específicos, e outros);

Durante o mês de outubro concluiu-se o Projeto de Recolha Seletiva nas escolas do 1.º
ciclo tendo sido entregues mais 128 contentores de 120L e 23 contentores de 800L para
deposição de papel, cartão e embalagens em mais 24 escolas, e materiais de comunicação
específicos, tal como autocolantes que forma utilizados nos contentores e que foram
facultados pela DESA;
Procedeu-se à recolha regular dos mini ecopontos em 12 escolas do 1.º ciclo do ensino
básico, em 37 escolas, tendo sido recolhidos 1543 sacos de papel/cartão e 1185 sacos de
embalagens;
Foram estabelecidos contatos com o DCOM tendo em vista melhorar a comunicação
relativa aos assuntos da DHU na página de internet do município.
Procedeu-se em articulação com o DIACS, à preparação da campanha de sensibilização
ambiental direcionada para as regras e procedimentos associados à limpeza e deposição
de resíduos.
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Realização da campanha “A minha escola recicla”, para promoção de um sistema de
recolha seletiva dedicado em escolas de 1.º Ciclo do parque escolar municipal, em
articulação com a DSAL e a AMARSUL.
Desenvolvimento de conteúdos e produção de materiais para aplicação nos contentores
distribuídos por 12 de escolas públicas da rede municipal envolvidas no projeto piloto.
Colaboração no lançamento da campanha junto de todas as escolas do 1.º ciclo da rede
pública do concelho, enquadrado na Receção à Comunidade Educativa.
6.8.6 - Otimizar os circuitos de Recolha de Resíduos Urbanos (RU), implementar soluções e medidas de reforço
da eficácia e eficiência das atividades de limpeza urbana, limpeza pública e recolha seletiva, e garantir a sua
permanente monitorização, avaliação e qualificação;

Durante os primeiros três meses do ano prosseguiram os trabalhos de pequenos ajustes
aos circuitos de recolha de contentores da fração indiferenciada.
Articulação com a AMARSUL com objetivo de melhorar o serviço de recolha seletiva,
atualizando-se a lista dos estabelecimentos comerciais e de outras entidades abrangidas
pelo serviço da recolha porta-a-porta. Este serviço da AMARSUL, passou a ser efetuado
pela SUMA, em prestação de serviços; deste modo conseguiu-se abranger um maior
número de comerciantes e libertar a equipa de recolha seletiva da autarquia para prestar
um melhor serviço de recolha de papel e cartão nos edifícios municipais.
6.8.7 - Implementar circuitos diários de lavagem mecânica de ruas e passeios que abranjam todo o concelho,
e modernizar e reforçar os meios mecânicos de lavagem de ruas e passeios, túneis e escadas;

Os serviços municipais realizaram 119 intervenções de lavagem de tuneis e escadas
(maioritariamente na União de Freguesias do Laranjeiro e Feijó), complementados por
prestador de serviços que efetuaram 1359 intervenções de lavagem de arruamentos nas
áreas territoriais que lhes estão afetas (Almada, Cova da Piedade, Cacilhas e Caparica);
Preparação do caderno de encargos para a aquisição de uma viatura de lavagem de
contentores.
Reutilização de uma viatura de lavagem de contentores existente, na lavagem de vias,
nomeadamente na lavagem do paredão da Costa da Caparica.
Foram estabelecidos contatos com os SMAS, tendo como objetivo a reutilização das águas
tratadas nas Estações de Tratamento de Águas Residuais, na lavagem das vias.
6.8.8 - Assegurar o serviço de desinfestação e controlo de pragas nos espaços públicos do concelho e a monitorização
do plano respetivo;

Foi efetuado o acompanhamento da preparação do concurso para a prestação de serviços
de controlo de pragas urbanas, em articulação com a Divisão de Aprovisionamento.
Elaboração e acompanhamento de vários procedimentos de curta duração até à
conclusão do concurso público que estava em curso.
Foi assegurado o serviço de desinfestação e controlo de pragas nos espaços públicos do
concelho e a monitorização do plano respetivo incluindo:
▪

982 Ações de desinfestação na via pública;

▪

281 Intervenções em edifícios do património municipal, associações e escolas;
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▪

93 Intervenções contra a lagarta do Pinheiro (janeiro a março). A partir de junho estas
intervenções passaram a ser da responsabilidade da Divisão de Espaços Verdes.

6.8.9 - Manter uma rede de equipamentos urbanos que promovam e melhorem os níveis de limpeza de locais
públicos de grande afluência pedonal e ou populacional, incluindo designada, mas não exclusivamente a
manutenção e reforço das papeleiras instaladas e a gradual uniformização das mesmas, bem como o reforço
do sistema de dispensadores de sacos de dejetos caninos;

Colocação de 34 novas papeleiras, de grande capacidade, nos parques de estacionamento
das praias da zona sul, da Costa da Caparica. As praias abrangidas foram: Praia da Bela
Vista, Nova Vaga, Infante, Sereia, Castelo, Cabana do Pescador, Mata, Riviera e Saúde.
Manutenção e reforço das papeleiras instaladas e uniformização gradual de modelos,
bem como o reforço e substituição de dispensadores de sacos de dejetos caninos,
incluindo:
▪

Substituição de 140 papeleiras e 33 dispensadores de sacos para dejetos caninos;

▪

Colocação de 149 novas papeleiras e 16 dispensadores de dejetos caninos novos;

▪

Das novas papeleiras colocadas, destaca-se a colocação de 60 papeleiras de um novo
modelo, na Costa da Caparica, a colocação de 45 papeleiras de 130L, no paredão da
Costa da Caparica e a colocação de 65 papeleiras no espaço canal do MST, na União
de Freguesias do Laranjeiro e Feijó e União de Freguesias da Caparica e Trafaria.

▪

Os dispensadores de sacos para dejetos caninos, também foram substituídos por um
único modelo, de forma a melhorar a imagem do equipamento em causa no espaço
público.

Reparação de 247 contentores enterrados, 95 contentores semienterrados (molock’s) e
1195 contentores de superfície;
6.8.10 - Assegurar a qualidade da execução do Plano de Limpeza de Escolas nas interrupções letivas dos 2.º e
3.º períodos;

Limpeza das 31 escolas do 1º Ciclo, nas interrupções letivas do 2º e 3º período.
6.8.11 - Garantir a realização e atualização dos Planos Municipais de Desmatação e de Limpeza de Bermas e
Azinhagas;

Atualização e manutenção do Plano Municipal de Desmatação e Limpeza de Bermas e
Azinhagas, em estreita articulação com a Proteção Civil e a Divisão do Património. Este
plano integra as responsabilidades da limpeza dos terrenos municipais atribuídas à
Divisão de Salubridade à Divisão do Património e aos Serviços Municipais de Proteção
Civil.
Realização de desmatações em 317 terrenos, sendo a maioria na União de Freguesias da
Charneca e Sobreda e na União de Freguesias da Caparica e Trafaria;
Intervenção em 899 arruamentos através de corte mecânico de ervas pelos serviços
municipais e 563 arruamentos por prestador de serviços;
No 1º Trimestre do ano, foi dado apoio à Proteção Civil, na limpeza da Mata dos Medos,
com a colaboração de 12 assistentes operacionais.
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Aplicação de herbicida em 1433 arruamentos do concelho pelas equipas da DLU e em 426
arruamentos pelo prestador de serviços, tendo ocorrido o maior número de intervenções
na União de Freguesias da Charneca e Sobreda;
Aplicação de vinagre em 176 arruamentos, como alternativa à aplicação de herbicida.
Realização de uma prestação de serviços para eliminação de infestantes por corte
mecânica e aplicação de herbicida, num total de 180 000 metros lineares. Esta prestação
de serviços incidiu essencialmente na União de Freguesias da Charneca e Sobreda
(Aroeira, estrada 377, Quintinhas Sul e Norte, Vale Cavala e Quinta da Morgadinha) e na
União de Freguesias do Laranjeiro e Feijó (Quinta do Desembargador) e decorreu em 4
meses (julho a outubro).
Realização de uma prestação de serviços para limpeza de azinhagas, para um período de
8 dias, tendo sido intervencionadas as azinhagas da Urraca e da Matosa, na União de
Freguesias da Caparica e Trafaria e na União de Freguesias da Charneca e Sobreda,
respetivamente.
6.8.12 - Assegurar, modernizar e reforçar os meios de apoio e limpeza de praias e espaços envolventes;

Diligenciou-se junto do DRH o procedimento concursal para o recrutamento de 51
assistentes operacionais por tempo determinado (6 meses), para a limpeza de praias,
recolha de resíduos urbanos, varredura espaços públicos e limpeza dos parques de
estacionamento de apoio às praias.
Diligenciou se o aluguer de 2 tratores agrícolas e uma máquina para a limpeza do areal.
Elaboração das especificações técnicas, a constar nos cadernos de encargos para a
aquisição de 2 tratores e 1 máquina de limpeza do areal.
Diligenciou-se ao longo de todo o ano, a limpeza regular das praias da Costa da Caparica,
com maior incidência nos 4 meses de Verão. Os meios utilizados foram 3 tratores com
máquina de limpeza do areal, 2 tratores com atrelado bem como a manutenção diária de
415 contentores de 120L, ao longo do areal.
Foram utilizados 78 500 sacos, na limpeza do paredão, limpeza parques de
estacionamento, dunas e reposição nos contentores do areal.
Apoio na limpeza aos seguintes eventos: Mário Pinto Claro" 2018 - Prova "1º Grande
Prémio do Clube Sargento da Armada"; Almada Trail, Terra §Mar, 19º Grande Premio
Atlântico 2018; Mundialito de Praia, Maior Aula de Surf do Mundo-Guinness World
Records; Dia Mundial da Hipertensão, Mercado de Natal; Almada Portas Abertas; Evento
dos Escuteiros Marítimos; Arraiais dos Santos Populares; Festival de Teatro de Almada;
Festa Anual da Casa da Cerca; Festival O Sol da Caparica, Trafaria com Prova; Festas da N.
Sra. da Piedade, Torneio de futebol “Liga-te ao Comercio”; semana do caloiro na
Faculdade Egas Moniz; Red One, Semana Europeia da Mobilidade; Almada Sprint, Olhar o
Bairro; ASCC Horta Memorial - Bodyboard e Body surf; à 3ª Etapa do Circuito Regional de
Surf 2018 e 4ª Corrida Solidária da FaCiT NOVA.
No âmbito dos eventos a que a DLU deu apoio, destaca-se o Festival O Sol da Caparica
que exigiu o envolvimento de um elevado número de meios e recursos: Meios Humanos
- 80 trabalhadores; foram efetuados cortes e desmatações no recinto e em toda a
envolvente, antes do arranque do festival, envolvendo trabalhadores da secção da Costa
da Caparica e Brigada de Apoio; durante os 4 dias do evento, foram efetuados 4 turnos
de limpeza contínua dentro do recinto do festival e na zona de restauração, 2 turnos de
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limpeza nos arruamentos envolventes ao recinto do festival, envolvendo um total de 56
trabalhadores; adicionalmente foram ainda afetos trabalhadores para recolha dedicada
das caixas e dos contentores de maior capacidade, da varredura mecânica e da lavagem
contentores, envolvendo um total de 16 trabalhadores; foi efetuado o transporte de 426
contentores para o recinto, antes e após o festival, afetando mais uma equipa de 6
trabalhadores; sensibilização e apoio à triagem dos resíduos produzidos na zona da
restauração, recolha de copos nos relvados, por uma equipa de 8 elementos da AMARSUL;
utilização de 3700 sacos de plástico; contentores, de diferentes tipologias e capacidades,
totalizando 437 unidades e cerca de 177m3 de capacidade instalada: Caixas de 15 m3 – 2
(CMA), Caixas de 20 m3 – 2 (AMARSUL), Contentores de 800 litros – 60, Contentores de
120 litros – 270, Contentores grafitados – 76, Contentores para vidro de 120 litros – 20,
Vidrões – 5, Contentores enterrados 3000 litros – 2, viatura pesada de recolha ampliroll –
3, viatura de recolha resíduos indiferenciados – 2, viatura lavagem de contentores – 1,
viaturas de caixa aberta – 6, Varredora mecânica – 1, Viaturas ligeiras – 8, Quantidades
recolhidas: RU: 6760 Kg, Resíduos de limpeza de Ruas: 4590 Kg, Verdes: 2350 Kg,
Embalagens/Papel e cartão: 6020 Kg.
6.8.13 - Criar um serviço multicanal de gestão integrada de reclamações e brigadas de intervenção rápida,
para resolução de situações de higiene e limpeza urbana no concelho;
6.8.14 - Colaborar e prestar apoio às freguesias no âmbito das competências delegadas nas mesmas, e
especificamente em matérias direta ou indiretamente relacionadas com a limpeza urbana e a salubridade;

Colaboração e apoio às freguesias no âmbito das competências delegadas, e
especificamente em matérias direta ou indiretamente relacionadas com a limpeza urbana
e a salubridade,
Recolha de 1489 toneladas de aparas de jardim e objetos volumosos, correspondente a
1141 fretes para Aterro Sanitário, com principal incidência na União de Freguesias de
Charneca e Sobreda;
Apoio extraordinário às Uniões de juntas de freguesia em caso de avaria das viaturas,
recolhendo neste caso, 1976 toneladas, correspondendo a 1133 fretes.
As Juntas de Freguesia recolheram 12 306 toneladas de aparas de Jardim, monos e
resíduos de limpeza de ruas o que correspondeu a 9267 fretes.
6.8.15 - Fiscalizar e assegurar a boa execução dos contratos de prestação de serviço de limpeza urbana no
concelho, e criar condições para que os serviços municipais consigam assegurar intervenções suplementares
e extraordinárias de limpeza urbana em pontos críticos do concelho;

Assegurada a fiscalização minuciosa das prestações de serviço a decorrer no concelho de
Almada sob a responsabilidade da DLU;
6.8.16 - Promover campanhas de informação e sensibilização à população nas áreas da higiene e limpeza
urbana, incluindo sobre o respetivo Regulamento Municipal de Resíduos Urbanos, Imagem, Limpeza e
Higiene Urbana, numa ação integrada que permita em simultâneo a melhor aplicação e fiscalização do
mesmo;

Participação na nova campanha de sensibilização “Almada é a tua casa”, tendo dado
alguns contributos.
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6.8.17 - Manter atualizado o cadastro de equipamentos de limpeza urbana (papeleiras e dispensadores de
sacos de dejetos caninos) e o sistema de georreferenciação GeoMedia;

Continuidade do registo de todo o mobiliário urbano da DLU, nos SIG Municipal, incluindo
contentores de RU, papeleiras e dispensadores de sacos para dejetos caninos;
6.8.18 - Adotar as melhores práticas em termos de organização, modernização e sustentabilidade do serviço
público a prestar a todos os munícipes em matéria de higiene e limpeza urbana;

Monitorização mensal dos planos de trabalho da DLU, tendo-se efetuado os ajustes
necessários, de acordo com os recursos existentes.
Encaminhamento adequado de 4 toneladas de resíduos perigosos (telhas de amianto,
resíduos químicos, óleos minerais usados, etc.), para empresas licenciadas para o efeito.
Preenchimento anual obrigatório, na plataforma oficial da APA – SILIAMB, dos
quantitativos de resíduos perigosos recolhidos e produzidos internamente
6.8.19 - Garantir e manter de forma eficiente a recolha dos resíduos urbanos e a lavagem dos contentores no
concelho, promovendo em paralelo a renovação e modernização da frota de recolha de resíduos e lavagem
de contentores;

Lavagem dos contentores na via pública: 8038 contentores coletivos de superfície, 693
contentores enterrados e 312 contentores semienterrados;
Em estaleiro: 1237 contentores coletivos de superfície, 56 contentores enterrados e 41
lonas dos contentores semienterrados.
Elaboração das peças do procedimento para a aquisição de 8 viaturas de recolha de RU,
em articulação com a DGMF e com a DCGC, assim como a participação no Concurso
Publico que foi lançado para o efeito.
Construção de reentrâncias, colocação de estruturas para contentores de superfície e
instalação de contentores enterrados” (1.º e 2º concursos desertos)
▪
▪

Projeto – concluído;
Novo Procedimento concursal – em preparação – Prazo da obra 90 dias.

6.8.20 - Otimizar os circuitos de recolha de resíduos e introduzir tecnologias e sistemas de gestão inteligentes
dos resíduos recolhidos;

Participação na formação da GESFROTA para monitorizar o controlo das viaturas de RU
em tempo real e histórico.
Pesquisa ao mercado de aplicações de Gestão de Resíduos, para futura aquisição.
6.8.21 - Reforçar a imagem do Município e do serviço de recolha de resíduos, suportada primeiramente pela
melhoria da qualidade do mesmo e secundada pela limpeza e decoração das viaturas;
6.8.22 - Manter e alargar a rede de equipamentos de deposição de resíduos subterrânea (ilhas ecológicas e
moloks), e alterar o sistema de deposição de resíduos de semienterrado ou de superfície para totalmente
enterrado em zonas do concelho onde tal se repute mais adequado às circunstâncias locais;

Acompanhamento ao DOM na preparação dos requisitos técnicos para o lançamento de
uma empreitada para a instalação de 8 contentores enterrados na Costa da Caparica;
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6.8.23 - Estudar e debater a alteração do sistema de contentorização individual por coletivo de superfície na
Costa da Caparica, Trafaria e Porto Brandão;

Apresentada proposta de alteração do sistema de contentorização para a zona em causa,
na Proposta de Alteração de Sistemas de Recolha de Resíduos Urbanos no Município de
Almada (2019-2021)
6.8.24 - Em articulação com a AMARSUL estudar e implementar a recolha seletiva de resíduos orgânicos no
concelho, reforçar o número de ecopontos, e estudar o alargamento do sistema de recolha de resíduos
indiferenciados e seletiva porta-a-porta;

Realização de reuniões com a AMARSUL, para articulação dos Planos Estratégicos, para o
horizonte 2020-2030.
6.8.25 - Acompanhar e avaliar os projetos de recolha seletiva porta-a-porta em parceria com a AMARSUL, em
zona de moradias e no canal HORECA;

Implementação, por parte da AMARSUL, do projeto de recolha seletiva porta a porta, de
papel e cartão e embalagens, em habitações unifamiliares. As zonas abrangidas
encontravam-se já servidas com a recolha porta a porta para a fração indiferenciada, e
foram as seguintes: Quinta do Bau-Bau, Moradias de S. João, Quinta do Botequim, Quinta
da Saudade, Morgadinha e Vale Fetal (União de Freguesias da Charneca e Sobreda),
Quinta do Chiado (União de Freguesias do Feijó e Laranjeiro) e zona norte da Costa
(Freguesia Costa da Caparica). A DLU acompanhou o início de cada projeto em todas as
zonas.
Articulação com a AMARSUL e com a SUMA (empresa contratada pela AMARSUL), para o
reforço da recolha do papel e cartão junto dos comerciantes e envolventes dos
ecopontos, enviando-se a listagem dos estabelecimentos comerciais abrangidos pelo
serviço porta-a-porta e os principais locais na via pública onde aparecem mais cartão junto
dos ecopontos.
Acompanhamento do projeto no canal HORECA por parte da AMARSUL.
6.8.26 - Divulgar e manter a rede municipal de recolha de óleos alimentares usados (OAU);

Prosseguiu-se com a manutenção e recolha da rede municipal de óleos alimentares
usados (OAU), com recurso a uma Prestação de Serviços tendo sido recolhidos 15 695
litros de OAU, evitando-se deste modo que os mesmos fossem parar às redes de
saneamento.
6.8.27 - Estudar e testar a implementação de projeto-piloto de sistemas Pay As You Throw (ou PAYT);
6.8.28 - Regular a recolha seletiva de resíduos têxteis, calçado e brinquedos para reciclagem;

Levantamento do número de contentores de roupa usada instalados no Concelho de
Almada, tendo-se apurado que dos 53 instalados, apenas 19 possuem licença de ocupação
do espaço publico. Existem apenas 3 empresas detentoras dos contentores - CARITAS,
HUMANA e ACEDA - sendo a CARITAS a que possui um maior número de equipamentos
instalados.
Avaliação da estratégia a adotar para a legalização e promoção da instalação de
contentores para a deposição de roupa usada.
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6.8.29 - Estudar e implementar projetos de compostagem doméstica de resíduos orgânicos e resíduos verdes;

Elaboração de proposta para um projeto de compostagem a implementar no município
de Almada.
6.8.30 - Fomentar a separação e melhorar o encaminhamento dos resíduos recolhidos seletivamente pelos
serviços do Município e freguesias (madeiras, metais ferrosos, REEE, verdes, et al.);

Pesquisa de mercado de empresas para recolha e deposição de certos fluxos de resíduos
passíveis de reciclagem, sem custos (madeiras e REEE’s) ou a custos mais reduzidos do
que a deposição na AMARSUL (no caso dos RCD’s e resíduos verdes).
Elaboração de procedimento para aquisição de 3 caixas de 20 m3, para a recolha dos
resíduos em causa.
6.8.31 - Reduzir custos de deposição de resíduos em aterro através do seu correto encaminhamento,
nomeadamente de resíduos de construção e demolição;

Foram recolhidos 134 big-bags’s com resíduos de construção e demolição através do
serviço disponibilizado pela autarquia mediante o pagamento de uma taxa de acordo com
o Regulamento Municipal de Resíduos Urbanos, Higiene, Limpeza e Imagem Urbana;
6.8.32 - Implementar um sistema de Gestão Ambiental e respetiva certificação;
6.8.33 - Em colaboração e articulação com a AMARSUL, promover e implementar projetos que premiem os
comportamentos amigos do ambiente, como incentivo à colaboração na reciclagem (Ecoeventos, Programa
Ecovalor, Parcerias com IPSSs, Associações, Bombeiros etc.);

Apoio aos seguintes eventos, considerados Ecoeventos: “Trafaria com Prova”, “A Maior
Aula de Surf do Mundo” e o “Sol da Caparica”. O Dia Mundial da Hipertensão que apesar
de não ser um eco evento pela reduzida quantidade estimada de resíduos, ocorreu uma
recolha separativa dos resíduos.
6.8.34 - Acompanhar a implementação das medidas e projetos previstos no Plano de Ação 2020 da AMARSUL;
6.8.35 - Cumprir as metas previstas no PERSU 2020 e estabelecidas no PAPERSU da AMARSUL, e preparar o
Município para o cumprimento das metas mais exigentes de 2030;

A AMARSUL conseguiu recuperar 2464 toneladas de vidro, 1781 toneladas de embalagens
e 2666 toneladas de papel.
A DLU recolheu 92 toneladas de papel e cartão, nas envolventes dos ecopontos e serviços
municipais, incluindo as Juntas de Freguesia.
No ecocentro, foram depositadas 16,96 toneladas de papel e cartão, 192,49 toneladas de
monos, 208,96 toneladas de resíduos verdes e 181,92 toneladas de resíduos de madeira.
Em julho, foram instaladas 16 eco boxes para a recolha seletiva de embalagens e vidro no
paredão da Costa da Caparica, servindo, deste modo, os utentes das praias urbanas.
Elaboração da memória descritiva para a Candidatura do Município de Almada ao
Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, Aviso POSEUR
11-2018-14. O Objetivo específico desta Candidatura é a Valorização dos Resíduos,
Reduzindo a Produção e Deposição em aterro, o aumento da recolha seletiva e a
reciclagem, em particular de resíduos urbanos biodegradáveis.
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6.8.36 - Melhorar os indicadores de avaliação da qualidade de serviço (conforme os indicadores da ERSAR);

Submissão no portal da ERSAR dos dados para a AQS 2017 da ERSAR – Avaliação da
Qualidade do Serviço prestado. Da análise preliminar efetuada, espera-se obter uma
melhoria dos indicadores de 2017 face ao ano anterior.
Realizada reunião conjunta DAMEVU-DMAGF, com participação dos responsáveis das
Direções Municipais, DSEV, DSAL, DAF e DPCE, sobre gestão de resíduos urbanos,
indicadores com base nos dados reportados à ERSAR, tarifário e evolução legislativa,
evidenciando a necessidade do acompanhamento permanente desta temática, maior
colaboração e coordenação entre diversos municipais.
Efetuado o reporte de contas do ano 2017 de Gestão de Resíduos Urbanos.
No âmbito do Artigo 21.º da Lei 73/2013, de 03/09, e do Regulamento n.º 52/2018 REVISÃO DO REGULAMENTO TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS,
- foram calculados os proveitos permitidos, com base nos custos estimados para o ano
2019, relacionados com a atividade de resíduos urbanos, procedendo à submissão à
ERSAR para efeitos de análise e parecer respetivo.
Elaborada proposta para o tarifário de resíduos urbanos para o ano 2019, seguindo a
trajetória de convergência, aprovada em 2015, mantendo um aumento gradual da
cobertura de custos pelos proveitos tarifários, assente no crescimento médio do encargo
anual de 5,1% e do subsídio implícito, da parte da autarquia, em cerca de 1,5 milhões de
euros, correspondente a 18% dos custos com a prestação do serviço de resíduos urbanos,
dos quais 9,5% por aplicação de tarifários sociais, previstos no Regulamento Municipal de
Resíduos Urbanos, Imagem, Limpeza e Higiene Urbana da Câmara Municipal de Almada.
6.8.37 - Estudar a viabilidade de integração das duas recolhas (indiferenciada e seletiva), modelos de
contrapartidas e modelos de tarifário PAYT.

6.9 - BEM ESTAR E DEFESA DOS ANIMAIS
6.9.1 - Debater, elaborar e aplicar um Programa Integrado do Bem-Estar Animal, incluindo componentes
preventivas, regulamentares e orientadoras, tendo em vista a concretização em Almada dos progressos
registados na esfera da proteção e dos direitos do animal, e considerando a legislação em vigor;

Foram constituídos 74 processos sobre ocorrências de maus tratos, negligência e
insalubridade com animais de companhia.
Foram constituídos 33 processos sobre ocorrências com canídeos potencialmente
perigosos e perigosos.
Foram realizados 43 episódios de vistoria, com o apoio das forças policias, sobre as
diversas tipologias de ocorrências com animais de companhia.
Deram entrada no Centro Recolha Oficial 30 animais (capturados e entregues). Saíram 35
animais, sendo 26 adotados, 2 reclamados e 7 como morte natural.
Foram registadas 20 ocorrências de urgência, fora de horas de funcionamento, com
intervenção conjunta das forças policiais.
Foram realizadas 308 cirurgias (esterilizações), intervindo sobre animais detidos pelas
associações parceiras, animais do Centro Recolha Oficial, animais adotados ou animais
oriundos de situações de insuficiência económica.
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No âmbito da campanha de apoio à esterilização de cães e gatos de companhia (despacho
3283/2018) o Município de Almada teve a sua candidatura aprovada em maio de 2018 e
durante o período de vigência da mesma, até 30/11/2018, foram beneficiadas 105
esterilizações.
Visita de uma delegação da Câmara Municipal de Odivelas, em fevereiro de 2018, de
modo a conhecer o Centro de Recolha Oficial de Almada, as suas práticas e gestão.
Reunião, em março de 2018, no DIAP de Almada sobre gestão de ocorrências com animais
de companhia.
Reunião a 15 de maio de 2018, a convite do PAN, na assembleia da república, como
município que implementa boas práticas de bem-estar animal para reflexão conjunta,
deste tema, e perspetivas futuras.
Reunião, a 19 de julho de 2018, com as Forças Policiais (PSP e GNR), Proteção Civil,
Fiscalização Municipal e Serviço Veterinário Municipal de modo a debater o estado,
necessidades e planeamento futuro sobre ocorrências com animais de companhia.
Reunião, a 19 de julho de 2018, entre o Serviço Veterinário Municipal, Divisão de Parques
Urbanos e Junta de Freguesia da Costa de Caparica sobre a viabilidade de um novo parque
canino junto ao Parque Urbano da Costa da Caparica
6.9.2 - Estabelecer parcerias e outras formas de cooperação permanente com as associações de proteção
animal no âmbito do bem-estar, sensibilização e controlo;

Foi dada continuidade às parcerias existentes com as associações de proteção animal,
através da esterilização, identificação e rastreio de animais detidos ou geridos por estas.
Recolocação de um abrigo de gatos na romeira, em maio de 2018, para um novo espaço,
com melhores condições e em respeito pelo bem-estar animal e biodiversidade.
6.9.3 - Promover ações de educação, sensibilização e assistência ao dono de animal, associadas a campanhas
de registo e profilaxia;

Foi dada continuidade à promoção da adoção dos animais recolhidos no Centro de
Recolha Oficial, através das redes sociais do Município.
Participação no Festival Sol da Caparica com um stand que permitiu a divulgação do
trabalho realizado pelo SVM bem como os diversos animais para adoção.
6.9.4 - Dar continuidade ao Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva e Outras
Zoonoses (PNLVERAZ).

Procedeu-se à vacinação antirrábica de 602 animais em regime de campanha e foram
realizadas 43 vacinações a animais detidos no Centro de Recolha e adotados.
Foram identificados eletronicamente 231 animais em regime de campanha e 313 animais
intervencionados no Centro de Recolha.
Foram realizadas 19 quarentenas devido a agressão por parte de animais.
6.9.5 - Iniciar os trabalhos preparatórios, estudos e debates públicos conducentes à construção de novo
canil/gatil municipal, diferenciado e alinhado com as melhores práticas.
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Visita ao Centro de Recolha Oficial de Oeiras, em março de 2018, de modo a conhecer as
infraestruturas, práticas e gestão.
Estudo prévio em curso para remodelação e obras de melhoramento no SVM e CRO.

6.10 - MERCADOS MUNICIPAIS
6.10.1 - Proceder à avaliação e revisão do Regulamento dos Mercados Retalhistas Municipais;

Continuação do processo de avaliação e de revisão do Regulamento dos Mercados
Retalhistas Municipais.
6.10.2 - Desenvolver um Plano Municipal de Mercados, incluindo uma estratégia de evolução e atualização
dos Mercados de Almada;

Acompanhamento do estudo de diagnóstico comercial nos oito Mercados Municipais.
6.10.3 - Melhorar as condições de utilização dos Mercados Municipais, através da requalificação e
manutenção física dos espaços, e promoção da sustentabilidade da atividade económica dos mesmos;

Aquisição de equipamentos de iluminação interior e torneiras industriais para o Mercado
Municipal da Cova da Piedade;
Aquisição de carretéis de incêndio para o Mercado Municipal da Charneca de Caparica;
Reformulação de toda a rede elétrica exterior do Mercado Municipal Abastecedor;
Acompanhamento do Procedimento de Limpeza e Pintura dos Alçados do Mercado
Municipal da Cova da Piedade (Fase de Contratação);
Acompanhamento do procedimento de aquisição de material elétrico para melhoria das
condições da rede elétrica do Mercado Municipal do Feijó;
Acompanhamento de serviços de correção de anomalias na rede elétrica do Mercado
Municipal de Almada;
Aquisição de bens e serviços diversos para Manutenção dos Mercados Municipais;
Levantamento em formato digital do existente – formulação de plantas, alçados e cortes
- Feira do Levante Feijó;
Inicio de levantamento em formato digital do existente - formulação de plantas, alçados
e cortes - relativo ao Mercado Municipal da Costa de Caparica,
Inicio de procedimento de resolução de infiltrações no Mercado Municipal da Charneca
de Caparica na zona de bar e zona técnica – (Fase de levantamento de patologias).
Os serviços da Divisão de Manutenção de Equipamentos Municipais realizaram 47
intervenções, de manutenção nos mercados municipais, distribuídas do seguinte modo:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mercado Abastecedor (16).
Mercado da Charneca de Caparica (1);
Mercado da Cova da Piedade (4);
Mercado da Sobreda (1);
Mercado das Torcatas (2);
Mercado de Almada (4);
Mercado do Feijó (17);
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▪

Mercado Levante do Feijó (2).

6.10.4 - Incentivar, pela pedagogia e fiscalização, o rigor, a credibilidade e a transparência das medições físicas
efetuadas em contexto comercial, contribuindo para a melhoria da qualidade das relações económicas e da
experiência no uso dos mercados e do comércio em geral;

Prestação do serviço municipal de metrologia aos comerciantes de Almada, com
verificação de instrumentos de medição como balanças, pesos, parquímetros, contadores
de tempo de jogo e taxímetros no Concelho.
6.10.5 - Garantir o cumprimento escrupuloso do respetivo Plano na tramitação dos processos de Sinalética
dos Agentes Económicos, sem prejuízo da abordagem pedagógica e de sensibilização para a importância da
matéria;

Acompanhamento e tramitação de processos relativos a sinalização de agentes
económicos;
Notificação de empresas com instalação de sinalética de agente económico consideradas
como ilegais pelos serviços municipais e nos termos da lei, para efeitos de normalização
e regularização.
6.10.6 - Reabilitação do Mercado das Torcatas em função de projeto para a sua valorização como espaço
privilegiado de cultura, comercio, divulgação e lazer;

Acompanhamento da execução dos trabalhos de valorização do Mercado das Torcatas
com novas valências;
Preparação do procedimento de aquisição de serviços gráficos especializados para painéis
decorativos para a fachada do Mercado das Torcatas, design de logotipo e trabalhos de
decoração de gradeamento para tratamento gráfico deste espaço com novas valências.
6.10.7 - Garantir condições condignas no Mercado Abastecedor de Almada;

Execução de trabalhos de substituição de portão e troço de vedação na zona de acesso
para cargas e descargas de veículos do Mercado Abastecedor;
Aquisição de trabalhos de serralharia para recuperação dos portões Norte do Mercado
Abastecedor;
Execução de trabalhos de reabilitação de caixilhos metálicos e de substituição de
envidraçados de vários vãos do Mercado Abastecedor.
6.10.8 - Levar a cabo ações de Apoio ao Comércio Local em cooperação com a Associação de Comércio e
Serviços do Distrito de Setúbal -- Delegação de Almada, nomeadamente a 26ª edição do “Concurso de Montras
e Almada de Portas Abertas”, promovendo a utilização e dinamização do Espaço Público envolvente;

Organização do XXVII Concurso de Montras de Almada;
Organização do evento “Almada de Portas Abertas 2018”;
Organização da iniciativa “Loja Aderente – Comércio Local de Almada”.
6.10.9 - Revisão do Regulamento do Comercio a retalho não sedentário do Município de Almada, em
colaboração com as Juntas e Uniões de freguesia.
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6.11 - GESTÃO CEMITERIAL MUNICIPAL
6.11.1 - Assegurar a boa gestão, conservação, manutenção e valorização dos espaços cemiteriais,
assegurando a prestação de um serviço público de qualidade;

Foram realizadas 44 intervenções de manutenção e valorização dos espaços cemiteriais:
▪
▪
▪

Cemitério de Almada (2);
Cemitério do Monte de Caparica (1);
Cemitério de Vale Flores (41).

Serviços Cemiteriais:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Inumações – 932;
Cremações – 741;
Exumações – 518;
Ossários cedidos – 123;
Cremação de ossadas – 149;
Entrada de ossadas para sepultura perpétua (Cemitério de Almada) - 0;
Entrada de ossadas para ossários (Cemitério de Almada) – 2.

6.11.2 - Garantir a Limpeza e Conservação do Mobiliário urbano e Espaços integrantes da Gestão dos
Cemitérios;

Fiscalização dos trabalhos efetuados pelo prestador de serviços responsável pela
manutenção e conservação dos espaços verdes no Cemitério de Vale Flores:
▪
▪
▪

Corte e limpeza de relvados;
Corte de infestantes;
Monda química;

Fiscalização dos trabalhos efetuados pelo prestador de serviços referente a reposição de
saibro em campas:
▪
▪
▪

Limpeza e enchimento de 391 sepulturas
Por administração direta: Poda de árvores e arbustos
Plantação de novas espécies vegetais e recuperação das existentes no Cemitério de
Almada.

6.11.3 - Promover a construção de novos ossários e outros equipamentos conexos.

Foi iniciada e concluída a construção de 233 ossários.

7 - PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

7.1 - PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO DO TERRITÓRIO
Foi assegurada a Presença do Município de Almada na Feira Internacional de Imobiliário
MIPIM 2018, realizada em Cannes.
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7.1.1 - VISÃO E OBJETIVOS PARA O TERRITÓRIO
7.1.1.1 - Reforçar a centralidade e o posicionamento regional do concelho de Almada, e promover o reforço
e redefinição da centralidade dupla do Concelho de Almada no quadro da área Metropolitana de Lisboa e do
distrito de Setúbal;

Esta atividade foi desenvolvida no âmbito dos trabalhos de RPDMA, tendo-se
consubstanciado na proposta preliminar de plano (planta de ordenamento e
regulamento) concluída em março e apresentada e discutida com a administração. Estes
trabalhos encontram-se em atualização em paralelo com a proposta de REN e RAN bruta
em desenvolvimento.
7.1.1.2 - Favorecer a cooperação e a coordenação com o Município de Lisboa e com a Área Metropolitana
de Lisboa, participando na dinâmica económica e social da capital, procurando captar para o concelho de
Almada oportunidades de investimento num quadro de articulação intermunicipal que se traduza,
nomeadamente, em políticas setoriais de mobilidade, desenvolvimento económico, inovação e conhecimento,
urbanismo, turismo, cultura e desporto;
7.1.1.3 - Promover a cooperação e a coordenação intermunicipal no âmbito da Península de Setúbal,
participando na sua dinâmica económica e social, articulando o dinamismo dos sectores primário e secundário
dos municípios vizinhos, bem como as dinâmicas de desenvolvimento urbano específicas do Arco Ribeirinho
Sul e do hinterland do porto de Setúbal;

Participação na Reunião de Trabalho com os com os Núcleos de Planeamento e
Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) do distrito de Setúbal, promovida pelo Presidente da
República;
Reunião com a Delegação de Almada da Associação do Comércio, Indústria, Serviços e
Turismo do Distrito de Setúbal, para debate de problemas de mobilidade que afetam o
comércio do centro da cidade de Almada;
Participação na sessão inaugural do 1º Fórum Empresarial da Associação da Indústria da
Península de Setúbal (AISET).
7.1.1.4 - Afirmar Almada como uma referência em termos de desenvolvimento sustentável e solidário
associado a um novo modelo urbanístico, focado no mercado do arrendamento, na reabilitação urbana, na
recuperação do transporte público e dos modos suaves, na utilização dos veículos com combustíveis
alternativos, e considerando os riscos associados às alterações climáticas;
7.1.1.5 - Valorizar e preservar o património natural e cultural enquanto recurso fundamental para a
atratividade das regiões e pilar da identidade local, cuja transmissão às gerações futuras é uma
responsabilidade coletiva, garantindo uma gestão integrada que assegure a redução da sua vulnerabilidade,
proteção e qualificação, compatibilizando o desenvolvimento das atividades humanas que promovam a
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos (cfr. 6 e respetivas alíneas);
7.1.1.6 - Assegurar a qualidade construtiva dos espaços públicos e da reabilitação do património edificado,
no quadro da política de reabilitação urbana e de regeneração territorial, garantindo a qualidade
arquitetónica e construtiva dos edifícios e espaços públicos intervencionados, promovendo o reconhecimento
público das boas práticas na construção e requalificação da cidade;
7.1.1.7 - Estabelecer, de forma participada, novos instrumentos estratégicos e uma agenda de longa duração
que defina uma visão e um modelo de desenvolvimento para o território.

7.1.2

- INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL
Foram realizadas reuniões de trabalho com o DPUDE e a equipa externa, para discussão
das opções de ordenamento no âmbito dos trabalhos de revisão do plano diretor municipal.
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Foram realizadas 153 intervenções, de reabilitação urbana, por administração direta, no
ordenamento do território (qualificação da imagem urbana) dispersas por diferentes
locais do município.
7.1.2.1 - Consolidar e adequar o conjunto de instrumentos de gestão territorial em vigor e em elaboração
para o concelho, com vista à sua atualização e adequação ao contexto económico e territorial, assim como às
alterações do enquadramento legal em matéria de política pública de solos, de ordenamento do território e
de urbanismo, e dos regimes jurídicos conexos;

Assegurou-se a continuidade dos trabalhos de adequação dos PMOT em vigor às regras
de classificação e qualificação do solo estabelecidas nos artigos 71.º a 74.º do RJIGT, nos
termos do artigo 199.º do mesmo diploma, tendo-se desenvolvido neste contexto o
aditamento à cronologia do processo de Alteração ao PDM por Adaptação, para
incorporação “em bloco” das normas dos Planos Especiais de Ordenamento do Território
(PEOT) desenvolvida ao abrigo da Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de
Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBGPPSOTU), Lei nº 31/2014 de 30 de maio,
e cuja 1ª Alteração através da Lei n º 74/2017, de 16 de agosto, prolongou o prazo de
incorporação das Normas dos PEOT para 13 de julho de 2020;
Procedeu-se à avaliação da execução e à reavaliação dos planos de pormenor da Quinta
do Almaraz (PPQA) e da Quinta do Chegadinho (PPQC) e do Plano Parcial de Almada
(PPA), e que deu origem à revogação do PPQC e PPA e ao aditamento do PPQA;
Foi assegurada a elaboração de informação de serviço referente à avaliação da
repercussão do POC-ACE nos PMOT em vigor na sua área de incidência, incluindo o PDM,
designadamente no que se refere aos procedimentos de adequação e adaptação do seu
conteúdo documental às diretivas deste programa territorial e dos efeitos da sua
atualização/alteração, em termos das implicações na programação de execução das
ações previstas e nas regras urbanísticas definidas nos mesmos.
Foi assegurada a elaboração de um resumo da informação de serviço anteriormente
referida, bem como a produção de um conjunto de peças desenhadas destinadas a
ilustrar a documentação de suporte às reuniões realizadas, ora com o Ministro do
Ambiente e da Transição Energética (MATE), ora com a Secretaria de Estado do
Ordenamento do Território e Conservação da Natureza (SEOTCN), no âmbito da
aprovação e implementação do referido programa territorial; Preparação de
apresentação síntese com os aspetos / implicações do POC-ACE no território municipal;
Elaboração de proposta de limite para o perímetro urbano da Fonte da Telha –
preparação de peça desenhada; Assegurou-se a preparação e a participação de visitas de
campo e de reuniões com o MATE e com a SEOTCN;
Foi assegurado o acompanhamento do procedimento de alteração do PDM, no âmbito
do processo de Regularização do Ecocentro da AMARSUL e na sequência da participação
na Conferência Decisória na Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de
Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), para efeitos de instrução do processo de regularização
da Amarsul junto da DRAPLVT, designadamente para emissão de parecer favorável à
respetiva ocupação de solos da Reserva Agrícola Nacional (RAN). Este trabalho está a ser
desenvolvido em articulação com a Divisão de Património tendo em vista a regularização
processual da cedência do terreno do Ecocentro à Amarsul;
Foi assegurado o cumprimento da deliberação da Câmara Municipal, de 3 de outubro de
2018, de extinção do procedimento de elaboração do Plano de Pormenor da Quinta do
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Chegadinho, através da elaboração das propostas e subsequente notificação do GAPTEC,
Reitoria da Universidade de Lisboa e CCDR-LVT dessa mesma decisão.
Desenvolveu-se a proposta técnica preliminar de delimitação da ARU e de aprovação da
ORU da Quinta do Chegadinho, estando em curso os trabalhos de aprofundamento das
respetivas especificações de ordenamento territorial, designadamente, em matéria de
estruturação do cadastro, delimitação do espaço público e do sistema de mobilidade, e
das orientações executórias, designadamente, em termos da definição dos meios
organizacionais e da estrutura de custos a afetar às intervenções prioritárias de iniciativa
municipal;
Asseguraram-se os trabalhos e a demais tramitação legalmente prevista conducente à
revogação do Plano Parcial de Almada.
7.1.2.2 - Proceder à elaboração do Relatório do estado do Ordenamento do Território de Almada (REOT),
condição essencial para a conclusão da revisão do PDM;

Procedeu-se ao inicio dos trabalhos e à conclusão da proposta técnica do Relatório do
Estado do Ordenamento do Território de Almada em 31.10.2018, submetida para
validação superior;
Desenvolveu-se complementarmente uma tabela síntese com os aspetos mais
relevantes do REOT;
Com base nos dados publicados pelo INE, em 20.12.2018, relativos ao anuário estatístico
de 2017, complementados por dados do PORDATA, procedeu-se à revisão e correção de
erros materiais e omissões constantes na proposta técnica do relatório.
7.1.2.3 - Desenvolver o processo de revisão do Plano Diretor Municipal, com vista à sua conclusão, aprovação
e publicação no presente mandato;

Assegurou-se a continuidade dos trabalhos de elaboração e de acompanhamento
técnico junto da equipa técnica do Instituto Superior Técnico IST / CERIS, envolvendo a
realização de reuniões de trabalho e elaboração das fichas dos projetos
estratégicos/estruturantes, e incluindo a participação de consultadoria técnica
especializada nos domínios da perequação e execução urbanística;
Procedeu-se à atualização e consolidação da proposta preliminar de Planta de
Ordenamento e do Regulamento da Revisão do PDMA, envolvendo a análise e interação
com várias unidades orgânicas da CMA;
Procedeu-se à análise e parecer à Carta do Património Cultural do Concelho de Almada,
em elaboração pelo Centro de Arqueologia de Almada, tendo sido concluídas e aceites
as fases I, II e III. A quarta fase será concluída no primeiro trimestre de 2019;
Iniciou-se a análise e discussão interna da proposta preliminar de REN bruta, visando a
definição da REN final em articulação com a proposta de ordenamento e dos novos
documentos entregues, visando a definição da REN final em articulação com a proposta
de ordenamento e com o processo de AAE;
Assegurou-se a continuidade do registo, ponderação e resposta a munícipes e/ou
agentes económicos face a propostas de alteração e/ou ajustamento do PDMA, que
serão avaliadas e ponderadas no âmbito dos trabalhos de RPDMA;
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Deu-se continuidade à elaboração de matriz base de custos e receitas, e dos respetivos
projetos estratégicos/estruturantes; procedeu-se à atualização e estruturação da
informação respeitante aos núcleos de lotes destacados e dos loteamentos AUGI;
Procedeu-se à análise das várias fases que compõem a Carta do Património Cultural do
Concelho de Almada, nomeadamente das componentes das Paisagens Culturais (versão
4); Sítios Arqueológicos (versão 4); e o Património Cultural Imaterial (versão 1);
Procedeu-se à disponibilização dos elementos da Revisão do PDM em drive partilhada
para aperfeiçoamento do sistema de partilha de informação entre serviços técnicos da
CMA;
Assegurou-se a emissão de parecer, enquadrado no âmbito da revisão do PDM, de um
pedido de Reconhecimento de Interesse Público Municipal na regularização de um
estabelecimento industrial, de Tipo 3, de Fabrico de Betão Pronto, sito na União das
freguesias Charneca de Caparica e Sobreda, ao abrigo do Regime Extraordinário da
Regularização de Atividades Económicas (RERAE), correspondente 100/70/PC.
7.1.2.4 - Promover a execução do Plano de Urbanização Almada Nascente enquanto projeto âncora da
regeneração territorial da cidade com impacto à escala regional, nomeadamente no recentrar da área
metropolitana no estuário do Tejo e contribuindo para a concretização do desígnio da cidade das duas
margens;

Foi assegurada a conclusão dos trabalhos de elaboração da proposta técnica de
adequação do plano às regras de classificação e qualificação do solo estabelecidas nos
artigos 71.º a 74.º do RJIGT, envolvendo a produção de Planta Zonamento atualizada com
as novas categorias e subcategorias de qualificação do solo urbano, bem como da
proposta de atualização do respetivo regulamento e conversão para o sistema de
referência ETRS89;
Foi assegurada a elaboração da respetiva ficha de projeto estratégico, no âmbito da
RPDMA.
7.1.2.4.1 - Apoiar e promover a concretização faseada da SUOPG 1, correspondente aos antigos terrenos da
Lisnave, tendo como objetivo desencadear a efetiva transformação e requalificação deste território;
7.1.2.4.2 - Promover a revitalização da Romeira encorajando a instalação de atividades que garantam a
dinamização do território, ao abrigo dos usos transitórios previstos no Plano de Urbanização Almada
Nascente, quer por iniciativa municipal, quer apoiando as iniciativas privadas que concorram para este fim;

Coordenação do Grupo de Trabalho para elaboração de Programa de Regeneração e
Fixação de Atividades do Caramujo/Romeira, em articulação com os serviços envolvidos:
Proposta-base para o desenvolvimento de programa de refuncionalização do património
municipal; análise de condicionalismos resultantes do Plano de Urbanização Almada
Nascente; consideração do quadro jurídico aplicável no que respeita às modalidades de
gestão do património do domínio privado municipal; preparação de matriz-síntese para
organização de processos de promoção do uso deste edificado.
Manteve-se o acompanhamento do projeto para uma Residência Sénior para a Cova da
Piedade.
Foi analisado um projeto de reabilitação de 5 antigos armazéns na Romeira para a
instalação de um espaço com comércio, restauração e valências lúdicas, no âmbito dos
usos provisórios previsto no PUAN.
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7.1.2.5 - Promover a execução do Plano de Pormenor de Requalificação Urbana e Funcional de Cacilhas, com
vista à efetiva transformação e qualificação deste território;

Assegurou-se a conclusão dos procedimentos técnicos, com vista à sua adequação às
regras de classificação e qualificação do solo estabelecidas nos artigos 71.º a 74.º do
RJIGT, nos termos do artigo 199.º do mesmo diploma, e à correção de erros materiais;
Assegurou-se o processo de conversão para formato SIG da Planta de Implantação do
plano em conformidade com as normas estabelecidas;
Assegurou-se o apoio e o acompanhamento técnico de potenciais investidores para a
concretização das Unidades de Execução (UE) 1 e 2 do plano, envolvendo a análise e
discussão de minuta de contrato de urbanização para a UE 1.
7.1.2.6 - Promover a requalificação e a regeneração urbana da área central da Charneca de Caparica, a
requalificação da ex-Estrada Nacional 377 enquanto eixo estruturante da centralidade linear da Charneca de
Caparica, e apoiar e promover a fixação de investimentos para o desenvolvimento do território que
contribuam para uma melhor operacionalização do Plano de Pormenor do Novo Centro Terciário da Charneca
de Caparica;

Manteve-se a cooperação com dois promotores interessados na promoção de operações
urbanísticas na área do Plano de Pormenor do Centro Terciário da Charneca da Caparica.
Foi realizado o acompanhamento técnico dos trabalhos em execução na estrada da
Charneca de Caparica em conformidade com as orientações definidas e em articulação
com os demais serviços municipais, visando a requalificação da ex- Estrada Nacional 377
enquanto eixo estruturante.

Assegurou-se o início e a conclusão dos procedimentos técnicos de análise do PMOT em
vigor, com vista à sua adequação às regras de classificação e qualificação do solo
estabelecidas nos artigos 71.º a 74.º do RJIGT, nos termos do artigo 199.º do mesmo
diploma;
Realizaram-se reuniões de trabalho e de esclarecimento com potenciais investidores para
a concretização da unidade de execução 1 do plano;
Assegurou-se o processo de conversão para formato SIG da Planta de Implantação do
PPNCTCC.
Iluminação pública - Obra EN377 Charneca: finalização da obra. Análise às Telas Finais da
Obra (do executado).
7.1.2.7 - Promover a regularização das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) e das áreas de reconversão,
acautelando a realização das necessárias infraestruturas, promovendo a dignificação do território e das suas
comunidades, num quadro de regeneração territorial;

Iniciativas no âmbito da regularização das AUGI:
▪ Foram realizadas reuniões de trabalho com diversas Comissões de Administração de
AUGI e analisados projetos de loteamento e de infraestruturas das seguintes AUGI: L
259/83 Quintinhas, L295 Quinta do Algarvio, L321/84 B.ro dos Leões, IPL 3/17 Qta das
Chaves, IPL 2716 Qta da Rosa, Quinta das Palmeiras, Quinta da Nogueira, Quinta do
Madorno, Quinta de Sant’Ana, Quinta do Fóni, Quinta do Gil e Alexandrino, Quinta de
Santo António da Romeira, Quinta do Perfume, AUGI com o L n.º 613 na Aroeira,
Quinta da Adega, Quinta do Funchalinho (L677), Quinta da Vinha Nana e AUGI com os
os nºs LO 597/09, L 352/84, L 597/88, L 534/87, L 723/93, L605/88, L 601/88, L 855/02,
todos na Aroeira.
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▪ Foi realizado acompanhamento técnico e vistorias de fiscalização das obras de
infraestruturas em execução nas seguintes AUGI: Quinta de Sant’Ana, Quinta da
Romeira, Quinta do Perfume, Quinta do Funchalinho (LO 677), Quinta do Funchalinho
(L75/74), Quinta do Gil e Alexandrino, Quinta da Adega e Quinta da Caneira (L 258),
num total de 7 áreas a executar obras de infraestruturas.
▪ Foi realizada uma vistoria para efeitos de receção provisória parcial, conjunta com
diversos serviços, no âmbito da execução das infraestruturas da AUGI da Quinta do Gil
e Alexandrino.
▪ Foi elaborado um ponto de situação de todos os processos de AUGI, concluindo-se que
estão atualmente em curso 54 processos de reconversão.

Iniciativas no âmbito da intervenção nas infraestruturas de serviço às áreas de
reconversão:
▪

Foi realizado o levantamento das infraestruturas existentes nos Núcleos de Lotes
Destacados n.º 24 (Charneca de Caparica) e 47 e 48 na Aroeira onde se identificaram
as redes de abastecimento de água, de saneamento e eletricidade existentes, com
vista à elaboração da proposta de infraestruturação definitiva.

▪

Iniciou-se o levantamento “lote a lote” no núcleo 24 que permitirá verificar o número
de lotes existentes no núcleo 24, o número de construções licenciadas, por legalizar
e os lotes vagos.

▪

Foi elaborada uma estimativa de custo de execução de infraestruturas definitivas de
todos núcleos de lotes destacados ainda não totalmente infraestruturados.

▪

Foi elaborada uma estimativa do custo de execução de infraestruturas definitivas de
todas as AUGI’s ainda não concluídas, onde é necessário executar infraestruturas.

▪

Iniciou-se o levantamento do estado das infraestruturas nos núcleos 34, 35, 36, 39,
40 e 46.

▪

Iniciou-se o estudo das operações de loteamento com alvarás emitidos, mas sem
infraestruturas executadas cuja responsabilidade pela execução das infraestruturas
é do Município.

Iniciativas que visam propor medidas adequadas à regularização dos territórios
em AUGI:
▪

Procedeu-se ao início do estudo referente à elaboração de um regulamento
municipal que estabeleça normas de procedimento e de apreciação que
simplifiquem e incentivem os processos de reconversão urbanística dos solos e de
legalização de construções.

▪

Foi elaborada uma proposta, a incorporar no Regulamento de AUGI’s, sobre a
fórmula de cálculo do valor das compensações urbanísticas nos casos em que não
seja possível concretizar a cedência devida nos termos do RPDMA.

▪

Foi realizada a publicitação do início do procedimento de forma a permitir a
constituição de interessados na apresentação de contributos para a elaboração do
regulamento.
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7.1.2.8 - Apoiar a conclusão do Plano de Pormenor da Quinta do Guarda-Mor, assegurando o
acompanhamento e apoio técnico com vista à administração conjunta da AUGI na conclusão da proposta de
plano, e iniciando o procedimento formal de aprovação e publicação;

Assegurou-se o acompanhamento, a análise e o apoio técnico à elaboração d a proposta
de plano, da alteração da REN e da respetiva instrução processual nos termos do RJIGT
(da responsabilidade da administração conjunta da AUGI e da equipa projetista)
envolvendo a i) análise do parecer da CCDRLVT à proposta de alteração à REN; ii) a
realização de reuniões de trabalho conjuntas com a CCDRLVT, e iii) a formatação e
instrução processual final dos documentos tendentes à sua aprovação pela CCDR-LVT e
publicação em Diário da República.
Assegurou-se a preparação para depósito e publicação em Diário da República dos
elementos referentes à Reserva Ecológica Nacional e respetivo envio para a CCDR para
análise final e respetiva publicação;
Este plano será submetido a reunião de Câmara no primeiro trimestre de 2019 no sentido
de ser aprovado pela Assembleia Municipal.
7.1.2.9 - Desencadear o Plano de Pormenor do Cais do Ginjal, em fase de discussão pública, apoiando a
elaboração da Proposta Final de Plano e a conclusão da tramitação até à sua aprovação e publicação;

Assegurou-se a conclusão formal do período de discussão pública do plano com a
publicitação do relatório de discussão pública e resposta formal às várias participações
públicas;
Continuação dos trabalhos conducentes à finalização do Plano de Pormenor e
continuação da articulação com a equipa projetista e o promotor do plano com vista à sua
aprovação e posterior publicitação nos termos do RJIGT.
7.1.2.10 - Assegurar a elaboração do Contrato de Urbanização para o Cais do Ginjal, enquanto instrumento
que permitirá assegurar a execução do Plano em concordância com os objetivos de revitalização do corredor
ribeirinho;

Foi assegurado o apoio no âmbito do acompanhamento à elaboração do plano de
pormenor, envolvendo reuniões conjuntas (DPU/DMEIC) com o promotor do plano
tendentes a concertação das respetivas minutas de contrato de urbanização;
Encontra-se em desenvolvimento a proposta de minuta de contrato de urbanização
tendente à operacionalização do plano, envolvendo reuniões conjuntas (DPU/DMEIC)
com o promotor do plano, bem como com a Direção Geral do Tesouro e Finanças. Este
trabalho está a ser desenvolvido em estreita articulação com o Plano de Pormenor da
Quinta do Almaraz.
7.1.2.11 - Acompanhar ativamente a elaboração de planos territoriais relevantes para o equilíbrio do sistema
urbano e coesão do território municipal, nomeadamente de áreas a consolidar, colmatação de barreiras e
vazios urbanos, e integração de espaços periféricos a regenerar;

Esta atividade foi assegurada transversalmente, mas com particular enfâse no contexto
dos trabalhos de RPDMA.
7.1.2.12 - Assegurar a coordenação do Plano de Urbanização Almada Poente e a articulação e concertação
com o Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), promovendo a mitigação dos riscos em
presença, nomeadamente através do enquadramento em Plano de Urbanização e Plano Diretor Municipal;
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A estruturação e consolidação da estratégia de ordenamento está a ser
complementarmente avaliada no âmbito dos trabalhos de RPDMA, quer em termos da
PO como dos respetivos PE, destacando-se no período em apreço a conclusão da
proposta de implantação dos “passadiços do Tejo”;
Assegurou-se ponto de situação atualizado do processo de planeamento explanando as
questões que necessitam concertação entre CMA /IHRU, a fim de prosseguir com os
trabalhos de elaboração do PU;
Elaborou-se uma proposta através de informação interna, a fim de dar prosseguimento
à elaboração do plano, considerando os desenvolvimentos no âmbito do RPDMA.
7.1.2.13 - Promover a criação de ligações entre Almada, o Santuário a Cristo-Rei, Pragal Velho e o GinjalCacilhas, potenciando a emergência de novas dinâmicas sociais, económicas e culturais no território,
nomeadamente através da organização de itinerários turísticos;

No âmbito dos trabalhos de RPDMA, foram desenvolvidas as respetivas fichas de projeto
estratégico tendo em vista a adequação das soluções e ações propostas aos objetivos
estratégicos estabelecidos nas GOP;
Foi elaborado parecer à IPL 4/2018 – Arealva.
7.1.2.14 - Agilizar a elaboração do Plano de Pormenor da Quinta do Almaraz com vista à sua conclusão e
operacionalização, com ganhos potenciais para a reabilitação da área e a sua reintegração no espaço urbano;

Considerando a evolução do processo de elaboração e concertação do plano, e o facto
de o seu desenvolvimento encontrar-se em estreita articulação e interdependência com
o PP do Cais do Ginjal (albergando o novo centro paroquial e o realojamento transitório
da Casa da Juventude) procedeu-se à proposta de redefinição da estratégia de
intervenção já comunicada à equipa projetista, tendo e vista a conclusão da proposta de
plano até ao primeiro quadrimestre de 2019;
7.1.2.15 - Acionar mecanismos legais e desencadear processos de gestão participada que promovam a
integração das urbanizações periféricas no tecido urbano;
7.1.2.16 - Promover o desenvolvimento das Unidades de Execução do Monte de Caparica, aprovadas em desde
2014 (UE Sul) e 2015 (UE Norte), para a área de I&D envolvente ao Campus Universitário da FCT, articulando
e dinamizando a cooperação dos proprietários, catalisando investimentos e outros incentivos para a sua
implementação e afirmação enquanto polo de empresas de base tecnológica e de emprego qualificado no
concelho;

Sem atividades especificas desenvolvidas no período em análise, carecendo estas
processos de uma definição da estrutura de acompanhamento e de operacionalização
no âmbito do RJUE das unidades de execução (UE) aprovadas. Todavia, estas UE foram
consideradas no âmbito dos trabalhos de RPDMA, quer em termos da PO como dos
respetivos PE.
7.1.2.17 - Assegurar a conclusão e cumprimento do protocolo da Aroeira de modo a garantir uma gestão
eficiente da área.

7.1.3 - PROJETOS ESTRUTURANTES
Assegurou-se a continuação dos trabalhos conducentes à finalização do Plano de
Pormenor.
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7.1.3.1 - Acompanhar ativamente as iniciativas conducentes ao desenvolvimento do Arco Ribeirinho Sul no
quadro das competências municipais e das entidades supramunicipais em que o Município participa;

Realização de diversas reuniões com a Parpública, versando o projeto do Arco Ribeirinho Sul.
7.1.3.2 - Devolver o rio a Cacilhas, promovendo a relocalização do terminal de autocarros e da estação de
recolha do MST, entre outros elementos causadores de efeito barreira no acesso à frente ribeirinha;
7.1.3.3 - Promover a requalificação do território do Ginjal enquanto projeto estruturante para a regeneração
da frente ribeirinha;
7.1.3.4 - Fomentar a regeneração urbana do Porto Brandão, articulando o conjunto de intenções, estudos e
projetos existentes, coordenando a atuação das entidades públicas e privadas intervenientes com vista à
reabilitação do património cultural instalado, destacando a conservação e valorização da Torre Velha, assim
como a requalificação do património natural da frente ribeirinha e das áreas de tancagem de combustíveis;

Assegurou-se a conclusão e aprovação do Estudo prévio do projeto urbano da área
compreendida entre Fonte Santa e a Universidade /Torre no Monte de Caparica.
Assegurou-se a conclusão do Estudo Prévio do Projeto Urbano de Porto Brandão (fase I
e II).
Programa Base de Porto Brandão – Fonte Santa: assegurou-se a conclusão do Estudo
Prévio relativo à 1ª fase. A 2ª foi concluída e submetida para aprovação superior em
dezembro de 2018;
Programa Base de Fonte Santa - Universidade: assegurou-se a conclusão e aprovação do
Estudo Prévio da área compreendida entre Porto Brandão/Fonte Santa e a
Universidade/Torre no Monte de Caparica.
7.1.3.5 - Desenvolver o projeto Passadiços do Tejo, para ligação em modos suaves de Cacilhas à Trafaria,
recuperando caminhos existentes e abrindo novos percursos para a requalificação do território da frente
ribeirinha;

Assegurou-se a conclusão da respetiva ficha de projeto estratégico, no âmbito da RPDMA,
tendo em vista a adequação das soluções e ações propostas aos objetivos estratégicos
estabelecidos nas GOP.
Esta atividade encontra-se em desenvolvimento no âmbito dos trabalhos de RPDMA, quer
em termos da PO como dos respetivos PE.
7.1.3.6 - Conceber e iniciar soluções de reabilitação e recuperação para o uso pleno do Presídio da Trafaria,
tornando-o um equipamento que inclua funções destinadas à cultura, artes e turismo, e valorize a envolvente
urbana.

Instalação da rede Almada-WiFi na zona exterior do Presídio da Trafaria, reservatório do
casapo no âmbito do projeto Almada WiFi+.
Lançamento do concurso de uniformização da rede municipal WiFi de forma ter um maior
controlo e visualização dos dispositivos instalados e da sua utilização.
Conseguimos reforçar esta rede com mais equipamentos no âmbito da candidatura
WiFI4EU onde fomos bem-sucedidos no nosso projeto.

7.2 - REABILITAÇÃO URBANA E REQUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO
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7.2.1 - Promover a Reabilitação Urbana enquanto estratégia de dinamização económica das áreas urbanas
consolidadas e de revitalização do seu tecido económico e social, contribuindo para a dinamização de centros
históricos, para a preservação do património conferindo-lhe novas utilizações com efeitos multiplicadores na
criação de emprego, na atração e fixação de população jovem e na promoção da qualidade de vida;

No âmbito da criação de novas ARU/ORU:
▪
▪

Elaborou-se o Documento Estratégico da ORU da Costa da Caparica e deu-se início
ao procedimento para a sua aprovação.
Elaborou-se o Regulamento do Programa de Apoio à Reabilitação, extensivo à toda
a área do concelho, e deu-se início ao procedimento para a sua aprovação.

No âmbito do acompanhamento das ORU:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Foram estabelecidos 187 contactos porta a porta com proprietários;
Foram efetuados 62 atendimentos personalizados para análise no caso concreto da
potencial candidatura;
Elaboraram-se 56 vistorias prévias;
Aprovaram-se 51 vistorias prévias;
Tramitaram-se 35 candidaturas;
Aprovaram-se 23 candidaturas;
Acompanharam-se 45 obras;
Concluíram-se 20 obras.
Informaram-se 2 candidaturas à “Porta 65 Jovem”.

No âmbito do acompanhamento do IFRRU:
▪
▪
▪

Efetuou-se o acompanhamento de 6 candidaturas ao programa IFRRU.
Emitiram-se 5 pareceres vinculativos.
Participou-se, com a apresentação de comunicação, na sessão de esclarecimento
IFRRU 2020, em Almada.

No âmbito da elaboração de instrumentos de gestão territorial
▪ Desenvolveram-se diversos trabalhos e pareceres com vista à criação de programa de
dinamização, com usos provisórios, na área do Caramujo/Romeira.
▪ Elaboração de contributos para Programa Nacional de Política de Ordenamento do
Território.
▪ Colaboração no âmbito da elaboração do REOT Almada 2018.
No âmbito da elaboração de estudos e projetos de requalificação de edifícios:
▪

Concluiu-se o Projeto das alterações à cobertura do acesso superior do edifício do
antigo mercado do Laranjeiro - atuais instalações da DSEV, para lançamento de obra.

No âmbito do desenvolvimento de propostas de requalificação do espaço público:
▪
▪
▪
▪
▪

Assistência técnica à obra de espaços exteriores promovida pela “Associação para o
Desenvolvimento da Quinta do Chiado”.
Acompanhamento da instalação de equipamento na cobertura do parque de
estacionamento da R. Luísa Sigeia.
Acompanhamento da obra da ex-EN377, segunda fase.
Acompanhamento do projeto de execução em EOP para o Jardim da Cova da
Piedade.
Elaboração da base de dados no programa “Geomedia” com todos os trabalhos da
DRUEP – 1ª fase – identificação dos espaços públicos intervencionados ou com
projetos por executar.
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▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Estudo Prévio para a envolvente do polidesportivo na R. das Sete Chaves.
Projeto de beneficiação da Praceta Ricardo Jorge.
Alterações ao programa base dos espaços exteriores do Caramujo – Romeira.
Elaborou-se e concluiu-se a base de dados com todos os trabalhos da DRUEP – 1ª
fase – identificação dos espaços públicos intervencionados ou com projetos por
executar.
Colaborou-se com os SMAS para a elaboração do projeto de recuperação da vala de
drenagem da Quinta de Santa Teresa.
No âmbito da candidatura ao Portugal 2020 – Cacilhas Tejo, conclui-se o Estudo
Prévio com a proposta de trabalho de intervenção em colaboração com o DDL,
DECAM, e DOM.
Atualizou-se o projeto da Rua/Praceta Simões de Almeida - Charneca da Caparica.
Integrou-se a equipa de trabalho para análise da situação e soluções para a Azinhaga
da Pêra.
Integrou-se a equipa de trabalho da candidatura "Experimente Almada +
Sustentável".
Integrou-se a equipa de trabalho do Programa de Regeneração e Fixação de
Atividades no Caramujo/Romeira.
Integrou-se a equipa de trabalho do programa de preparação de candidatura à Linha
de Apoio à Sustentabilidade do Instituto de Turismo de Portugal.
Elaboração da base de dados com todos os trabalhos da DRUEP – 2ª fase –
identificação dos espaços edificados municipais intervencionados ou com projetos
por executar e espaços exteriores públicos.
Concluiu-se o estudo prévio para seguimento para projeto de execução da Rua dos
Pescadores na Costa da Caparica.
Em colaboração com a DMCEP elaborou-se o normativo para as esplanadas da Rua
dos Pescadores na Costa da Caparica.
Elaborou-se o levantamento dos trabalhos elaborados na DRRU, com vista ao
encaminhamento para obra.
Elaborou-se o Estudo Prévio para a cobertura do Mercado das Torcatas.
Colaborou-se com a Divisão de Mercados, Comércio e Espaços Públicos (DMCEP) e
com a Divisão de Fiscalização, Contraordenações e Execuções Fiscais (DFCEF), com
vista à aplicação dos normativos e regulamentos na Rua Cândido dos Reis.
Colaborou-se na preparação de lançamento da obra do projeto de requalificação
das escadas de ligação entre a Rua António Nobre e os Bombeiros Voluntários de
Cacilhas.
Elaborou-se o Estudo Prévio para a Praça das Sulipas, Costa de Caparica.
Concluiu-se o projeto de execução na especialidade de arquitetura paisagista da
Praceta Porto de Lisboa, Trafaria.
Colaborou-se com Divisão de Projetos e Obras e Divisão de Mobilidade e Trânsito
(DPO e DMT), no fornecimento de bases de trabalho e soluções de projeto.
Assegurou-se o apoio à Divisão de Gestão e Administração Urbanística (DGAU) e
Divisão de Reconversão Urbanística de AUGIs (DRUA), com a emissão de pareceres
em processos de construção e loteamentos promovidos por particulares,
acompanhamento de obras de infraestruturas, vistorias e receção de obras de
espaços exteriores.

Deu-se continuidade ao acolhimento a municípios para apresentação do trabalho
desenvolvido nas ARU em Almada, troca de experiências e de informações.
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Assegurou-se acompanhamento e apoio técnico e documental a diversos grupos de
estudantes, designadamente sobre a temática da reabilitação.
Colaborou-se na publicação em Boletim Municipal e site na publicitação da temática da
reabilitação urbana no concelho.
Participou-se no XVII Encontro Nacional de Municípios com Centro Histórico em
Guimarães.
7.2.2 - Diligenciar o diagnóstico, a conservação e a manutenção permanente do património edificado
municipal com vista à sua valorização e fruição pelos munícipes e agentes económicos;

Demolição de Construção na Travessa Luis Martins e construção do muro de espera em
gabions na Azinhaga de Pêra – Concluída em 07/08/2018;
Reforço Estrutural da Chaminé, Quinta do Bom Retiro – Concluído 07/08/2018;
Casa da Cerca – Acessibilidades:
▪
▪

Levantamento Topográfico – Concluído;
Projeto - Concluído;

Empreitada de “Reabilitação do Edifício do Chalet Ribeiro Telles, Largo 5 de Outubro, nº
34 - Cova da Piedade – Reabilitação do Edifício – Concluída a 01/08/2018;
Empreitada de “Reabilitação do Edifício do Chalet Ribeiro Telles - Cova da Piedade Execução de acessibilidades - Elevador e Espaços Exteriores
▪
▪

Projeto – Concluído;
Procedimento concursal - Concluído.

Empreitada de Obras em Edifícios Municipais – Carpintarias, serralharias e construção
civil:
▪
▪

Projeto - concluído
Procedimento concursal – Em desenvolvimento;

Empreitada de Obras em Edifícios Municipais – Pinturas:
▪
▪

Projeto – concluído;
Procedimento concursal - Em desenvolvimento;

Empreitada de Obras em Edifícios Municipais – Rede de Esgotos e distribuição de água:
▪
▪

Projeto – concluído;
Procedimento concursal - Em desenvolvimento;

Empreitada de Obras em Edifícios Municipais – Electricidade e Telecomunicações.
▪
▪

Projeto – Concluído;
Procedimento concursal - Em desenvolvimento;

Empreitada de reparações em diversos edifícios municipais – Coberturas:
▪
▪

Projeto – concluído;
Procedimento concursal - Em desenvolvimento.

Empreitada de “Reabilitação Estrutural do Palácio António José Gomes - Largo 5 de
Outubro - Cova da Piedade – Em análise para lançamento da empreitada.
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7.2.3 - Desencadear obras e intervenções de requalificação do espaço público e da imagem urbana com
impacte direto e imediato na qualidade de vida das populações, ativando a capacidade técnica dos serviços;

Foram elaborados 11 estudos de remate urbano para as áreas de Almada e
Sobreda/Charneca da Caparica.
Realizou-se o acompanhamento do projeto da “Praça das Sulipas”, na Costa de Caparica
Iniciou-se a elaboração do projeto de requalificação dos Parques de Estacionamento das
Praias da Costa de Caparica.
Realizou-se o apoio técnico ao projeto da ASFA, no âmbito do projeto de acessibilidade
para pessoas com mobilidade condicionada (praia do castelo).
Elaborou-se o programa de projeto de execução de uma rampa acessível na praia do
Tarquínio, no âmbito de uma candidatura ao Programa Valorizar.
Apresentação do Plano Estratégico Integrado de Drenagem da Bacia da Foz do Rego
Foram identificadas possíveis intervenções para qualificação do espaço público e da
imagem urbana na área territorial de Pêra (Núcleo de Lotes Destacados 44), em conjunto
com outros serviços da Câmara Municipal.
Foi iniciado um trabalho de análise do território de Costas de Cão, Bairro do Rato e Bairro
do Chegadinho, visando a apresentação de propostas de intervenção de requalificação do
espaço público e da imagem urbana, procedendo designadamente, ao levantamento do
edificado, nas referidas áreas. Foi terminado o levantamento das construções em mau
estado e em ruína, existentes na Quinta do Rato.
Prosseguiu-se com a elaboração de um Estudo para Intervenção em Vale Mourelos, tendo
sido terminado o levantamento das edificações existentes, bem como a caraterização das
mesmas, designadamente no que respeita à sua legalidade urbanística.
7.2.4 - Assegurar a continuação das atividades que promovam a qualificação urbana, nomeadamente a
elaboração e acompanhamento de projetos de reabilitação no âmbito das Operações de Reabilitação Urbana
(ORU), Núcleos Históricos, Edifícios classificados e com valor patrimonial do edificado em Almada Velha,
Trafaria, Romeira, Cova da Piedade, Monte de Caparica, Porto Brandão e Sobreda;
7.2.5 - Apoiar a reabilitação global do edificado por iniciativa dos particulares, no âmbito das Operações de
Reabilitação Urbana (ORU) em vigor, designadamente em Cacilhas, Almada, Trafaria, Cova da Piedade,
Pragal, Monte de Caparica, Porto Brandão e Sobreda, através da previsão de benefícios fiscais, da isenção de
taxas nos processos de reabilitação, do acompanhamento e agilização dos processos administrativos, do apoio
no acesso a financiamento pelo IFRRU 2020, e pela dinamização de projetos de empreendedorismo que
promovam um maior envolvimento de todos na conservação e reabilitação dos edifícios;

No âmbito das atividades que promovem a qualificação urbana e a reabilitação do
edificado privado foram realizadas 267 vistorias técnicas para verificação do estado de
manutenção dos edifícios no que respeita a segurança, salubridade e arranjo estético.
No âmbito do processo de conservação do parque habitacional privado, foram avaliados
93 pedidos de conservação de edifícios.
Manteve-se a colaboração na análise dos processos inseridos nas áreas de Reabilitação
Urbana.
7.2.6 - Potenciar a requalificação urbana através da concertação com entidades públicas e privadas de
programas e projetos de conceção urbanística, da definição de modelos para a sua execução, e da promoção
coordenada de intervenções ao nível do património edificado;
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7.2.7 - Abordar de forma integrada as matérias envolvidas na regeneração de áreas urbanas, reconhecendo a
natureza sistémica e as diversas interações existentes entre domínios sectoriais distintos, nomeadamente
entre a atração de investimento e a criação de emprego, a habitação acessível e a dotação de
equipamentos, a fixação de jovens e a revitalização urbana;
7.2.7.1 - Contrariar o envelhecimento de algumas áreas urbanas, promovendo medidas especiais de incentivo
à fixação de jovens;
7.2.7.2 - Constituir uma reserva de parque habitacional reabilitado para realojamento social e de emergência;
7.2.8 - Fomentar o alargamento dos territórios abrangidos por Áreas de Reabilitação Urbana (ARU),
avaliando as oportunidades e riscos da criação de novas Operações de Reabilitação Urbana, assim como da
delimitação de ARU de maior extensão como forma de generalizar alguns dos benefícios fiscais à reabilitação
do edificado;
7.2.9 - Aprofundar e alargar as intervenções nos territórios deprimidos, cuja reabilitação seja inviável em face
da lei ou dos instrumentos de gestão territorial vigentes, desenvolvendo soluções para as problemáticas
sociais e habitacionais na defesa da dignidade e dos direitos fundamentais dos seus residentes,
designadamente no 2º Torrão, Costas de Cão, Terras da Costa, Bairro do Rato e Bairro do Chegadinho;

Empreitada de "Execução do Espaço Comunitário do Bairro Madame Faber, Trafaria". (1.º
e 2º concursos desertos) - Prazo da obra 150 dias – Em reanálise dos projetos.
7.2.10 - Promover a requalificação e revitalização da frente marítima da Costa de Caparica, de forma
integrada e enquadrada nos objetivos estratégicos para o território, nomeadamente concertando as
intervenções públicas com as de natureza privada, e articulando os diferentes níveis de intervenção do
planeamento e gestão territorial;

Assegurou-se o início da elaboração do estudo de requalificação progressiva da Fonte da
Telha: Fase 0, bem como o aprofundamento dos estudos de requalificação e
reordenamento dos parques de estacionamento das praias a sul da Costa da Caparica.
7.2.11 - Desencadear um diagnóstico atual da situação dos parques de campismo da Costa de Caparica,
enquanto parte de um projeto integrado e participado de requalificação da frente marítima;
7.2.12 - Coordenar a reflexão e debate em torno do futuro da Costa de Caparica atendendo à necessária
adaptação da estratégia preconizada pelo programa Pólis, face à liquidação da sociedade Costa Pólis e à
necessidade de articulação das demais entidades intervenientes;

Esta atividade encontra-se em desenvolvimento no âmbito dos trabalhos de RPDMA,
quer em termos da PO como dos respetivos PE, bem como no âmbito do processo de
adaptação aos PEOT e normas de classificação do solo (ver 7.1.2.1. e 7.2.2.);
Assegurou-se a preparação de um dossier com os Projetos Territoriais Integrados,
desenvolvidos no âmbito das Candidaturas ao Portugal 2020, para a Vereação;
Assegurou-se a preparação de plantas com o estudo preliminar de implantação do lote
do hotel previsto no PP1 – Praias Urbanas na proposta de plano do PP3 – Bairro do
Campo da Bola.
7.2.13 - Explorar as oportunidades dos fundos estruturais e de investimento e dos programas comunitários,
designadamente nos domínios das infraestruturas e do desenvolvimento urbano, para financiamento de
projetos que vão ao encontro às reais necessidades e aos objetivos para o território, e que promovam a
eficiência e eficácia das ações municipais conducentes à melhoria da qualidade de vida das populações.

Acompanhamento de Processos de Candidatura a cofinanciamento:
Gestão de candidaturas aprovadas
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▪

▪

▪

Submissão de Pedidos de Pagamento de despesas efetuadas relativas às operações:
Circuito da Saúde de Almada, Requalificação do Núcleo Histórico da Cova da Piedade,
Cacilhas-Tejo;
Acompanhamento do processo de execução da candidatura “Experimente Almada –
Almada Wifi +” ao Programa Valorizar do Turismo de Portugal, Linha de Apoio à
Disponibilização de Redes wifi, em colaboração com os vários serviços municipais
envolvidos;
Participação na Comissão Executiva e Conselho de Parceiros do Instrumento DLBC Desenvolvimento Local de Base Comunitária, nomeadamente na elaboração do
Regulamento Interno do Grupo de Ação Local e na divulgação das condições do
concurso ao Instrumento SI2E – Sistema de Incentivos ao Emprego e
Empreendedorismo.

Preparação de propostas para novas candidaturas
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Candidatura “Experimente Almada + Sustentável” ao Programa Valorizar do Turismo
de Portugal, Linha de Apoio à Sustentabilidade
Preparação do procedimento de contratação do Centro Interdisciplinar de Ciências
Sociais da Universidade Nova de Lisboa (CICS.NOVA) de aquisição de serviços para
elaboração de estudo de levantamento e caracterização do potencial turístico do
eixo Cacilhas-Almada Velha-Cristo;
Preparação da sessão de focus group com vista à auscultação de serviços municipais
e operadores económicos e entidades locais com atividade na zona consolidada da
cidade;
Preparação e submissão da candidatura “Valorização do Percurso Turístico De
Cacilhas ao Cristo-Rei – Almada”
Análise de regulamento e preparação de proposta de candidatura à Iniciativa
Comunitária wifi4EU que visa o alargamento da cobertura em espaços públicos;
Acompanhamento e apoio técnico à AIPICA com vista à preparação e submissão de
candidatura ao PDCT/AML na tipologia de Creches;
Colaboração na análise das candidaturas submetidas ao Sistema de Incentivos ao
Empreendedorismo e ao Emprego - SI2E, no âmbito da participação na Comissão
Executiva do Grupo de Ação Local do instrumento DLBC Urbano (Desenvolvimento
Local de Base Comunitária/PT2020), em articulação com a St. Casa da Misericórdia
de Almada;
Preparação e submissão da candidatura “Requalificação dos Espaços Exteriores do
Caramujo/Romeira”;
Preparação e submissão da candidatura “Requalificação do Núcleo histórico da Cova
da Piedade –Jardim Público”.

Informação para a Decisão Municipal
▪

▪

Produção de informação para a gestão municipal relativa ao pacote de candidaturas
ao Portugal 2020, integrando os instrumentos Pacto para o Desenvolvimento e
Coesão da Área Metropolitana de Lisboa e Plano Estratégico para o Desenvolvimento
Urbano, nomeadamente no que respeita à apresentação de cenários para as
respetivas reprogramações;
Produção de informação para a gestão municipal relativa ao ponto de situação da
candidatura ao Fundo Ambiental” Mitigação de Riscos e Problemas de Erosão na
Bacia da Foz do Rego”;
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▪

▪

▪

Avaliação de necessidades de reprogramação do PORLisboa, nomeadamente no que
respeita aos instrumentos Pacto para o Desenvolvimento e Coesão da AML e PEDU –
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano.
Participação nas sessões de divulgação relativas ao IFRRU - Instrumento Financeiro
para a Reabilitação e Revitalização Urbana (Fundos Estruturais, Banca Comercial e
BEI) e avaliação do instrumento “Plano de Investimentos para a Europa/Plano
Juncker” (BEI);
Participação em sessões de reflexão dinamizadas pela CCDR com vista a preparar o
novo período de programação comunitária Portugal 2020/30 – “Estratégia 2030 para
a Região de Lisboa e Vale do Tejo”, nomeadamente no que respeita aos Pilares
Estratégicos: “Economia Circular”, “Património” e “Idade +”.

Acompanhamento do processo de reprogramação do Portugal 2020;
Participação nos Grupos de Trabalho criados pela CCDR com vista à definição da Estratégia
Regional 2030, designadamente nos Pilares Estratégicos "Economia Circular",
"Património" e "Idade +";
Apresentação à CCDR de proposta de reprogramação do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Almada;
Formalização ao Programa Operacional Regional de Lisboa (POR Lisboa) das candidaturas
"Eficiência Energética no Edifício do Fórum Municipal Romeu Correia", "Requalificação do
Núcleo Histórico da Cova da Piedade - Jardim Público" e "Requalificação dos Espaços
Exteriores do Caramujo/Romeira";
Formalização ao Programa Valorizar do Turismo de Portugal, IP da candidatura
"Experimente Almada + Sustentável";
Apresentação de reprogramação da candidatura "Experimente Almada + Acessível" ao
Programa Valorizar do Turismo de Portugal;
Acompanhamento do processo de apresentação de candidatura ao POR Lisboa por parte
da AIPICA para ampliação de creche na Charneca da Caparica;
Colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Almada na apresentação de propostas
para definição do novo Aviso para apresentação de candidaturas no âmbito do
instrumento DLBC - Grupo de Ação Local Envol20 - Almada;
Participação na preparação dos processos de candidatura ao POR Lisboa no âmbito das
medidas "Idade +" e "Acesso +";
Submissão na plataforma "Balcão 2020" de quatro processos de contratação pública
relativos a contratos financiados no âmbito do Portugal 2020 para validação;
Produção de Pedidos de Pagamento no valor global de 181.506,38 € FEDER.

8 - DESPORTO E JUVENTUDE

8.1 - PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTO
8.1.1 - Elaborar o modelo de Carta Desportiva de Almada e a sua concretização, e promover ativa e
permanentemente o acesso à atividade física e desportiva, em qualquer vertente e contexto competitivo;
8.1.2 - Garantir a composição do Fórum Municipal do Desporto como órgão de consulta, apoio e definição da
estratégia para o desenvolvimento desportivo em Almada;
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8.1.3 - Incentivar apoiar o desenvolvimento da atividade de base associativa, proporcionando condições para
o crescimento das diversas modalidades e atividades desportivas;

Acompanhamento e apoio da penúltima prova do 5º Al Xadrez – Circuito de Xadrez do
Concelho de Almada, realizado no dia 3 de março no Fórum Municipal Romeu Correia,
envolvendo 50 participantes, organizado pelo Clube Peões da Caparica, com o apoio da
CMA; Realização do 19º Campeonato da Europa de Golfe de Masters Seniores com a
elaboração de proposta e contrato programa com a Associação Nacional de Seniores de
Golfe e articulação com as unidades orgânicas de DML / Divisão de Turismo /Divisão de
Protocolo / Proteção Civil; Colaboração com a Divisão de Desporto da Câmara Municipal
do Seixal considerando a realização da Marcha Atlântica (sacos com informações
promocionais do concelho de Almada e articulação com santuário do Cristo Rei para
acesso dos caminhantes); Apoio e divulgação à realização do 5º encontro de Capoeira.
Organização Associação Cultural e Educacional Ginga Capoeira (divulgação e atribuição de
t-shirts); Início de procedimentos para apoio ao evento Yoga Life Fest Almada; Apoio à
realização do 1.º Almada Trail – Terra & Mar, uma organização do Clube Pedro Pessoa
Escola de Atletismo com a organização técnica da WeRun, que decorreu na Costa da
Caparica, com um conjunto de 3 provas - Trail Longo (TL) K20+, Trail Curto (TC) K10+ e
Caminhada de 10Km. Apoio logístico ao Caparica Surfing Clube para a realização da 1ª
Etapa do Circuito Regional de Surf 2018; Integração de atividades no evento Trafaria com
Prova, através da articulação com Associação de Coletividades do Concelho de Almada e
Plano Municipal de Xadrez; Apoio Logístico à Associação de Surf da Costa de Caparica e
Clube Náutico de Almada para a realização de eventos; Apoio à organização do ReSport”
– Dia da Orientação, Almada – Portugal 2018, inserido no Programa ERASMUS +, realizado
no Parque da Paz, no dia 26 de Setembro de 2018, em parceria com a Federação
Portuguesa de Desporto Para Pessoas com Deficiência (FPDD), a Associação de Paralisia
Almada Seixal (APCAS), Câmara Municipal de Almada e Federação Portuguesa de
Orientação.
8.1.4 - Mobilizar os agentes desportivos para a diversificação e a qualificação da oferta local e para a prática
da atividade física e desportiva, promovendo e apoiando ações que visem o desenvolvimento de competências
técnicas, pessoais, sociais e pedagógicas, e promovendo a qualificação dos atores desportivos através da
oferta de um Plano Municipal de Formação para Agentes Desportivos de Almada;
8.1.5 - Promover projetos e programas desportivos que se reputem relevantes para o desenvolvimento e
atratividade do território nesta vertente, potencializando os recursos físicos e institucionais do concelho, bem
como as suas características naturais;

Reuniões preparatórias com diversas entidades (Clube Motorismo de Setúbal, Polícia de
Segurança Pública, Transportes Sul do Tejo, entre outras) e com os Serviços Municipais
envolvidos na organização da competição desportiva motorizada, “1ª Edição Almada
Extreme Sprint -2018“. O evento realizou-se no dia 13 de outubro, na Margueira, nos
antigos Estaleiros Navais da Lisnave, e contou com a participação de 60 pilotos numa
assistência estimada entre 18.000 e os 20.000 espetadores.
Celebração de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o C.I.M.O –
Clube Ibérico de Montanhismo e Orientação, que visa a homologação de um Percurso
Pedestre, integrado na Grande Rota dos Caminhos de Santiago (GR11/E9), bem como a
reabilitação do mesmo, colocação de nova sinalização, e a sua dinamização.
Desenho do modelo de funcionamento e preparação, em conjunto com outros serviços
municipais, das medidas necessárias para implementar a reativação do funcionamento do
complexo de ténis do Parque Urbano de Santo António.
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8.1.6 - Fomentar e aprofundar a cooperação com a estrutura regional do Desporto Escolar, em parceria com
os estabelecimentos de ensino do concelho;

O Troféu Almada Escolar traduz-se numa estratégia de envolvimento da comunidade
escolar proporcionando o desenvolvimento de um processo de intercâmbio entre alunos
das várias Escolas do Concelho, contribuindo para a promoção de mecanismos de
motivação de hábitos de prática regular de atividade física, através da dinamização de
convívios e torneios de várias atividades/modalidades organizados pelas Escolas do
Concelho de Almada em colaboração com o Desporto Escolar da Península de Setúbal e o
movimento associativo desportivo local. Foram desenvolvidas as seguintes atividades:
Vela e Canoagem, Festa dos Campeões e Torneio de Voleibol.
Integrados no Programa Municipal “Troféu Almada” Escolar, os “Corta-Matos Escolares
Internos” organizados e dinamizados pelos Agrupamentos de Escolas do concelho de
Almada, contam com o apoio logístico da Câmara Municipal de Almada. Para o mês de
novembro foram agendados três Corta Matos Escolares Internos: Corta Mato Escolar
Interno da Escola Secundária Daniel Sampaio; Corta Mato Escolar Interno da Escola Básica
Monte Caparica; Corta Mato Escolar Interno da Escola Básica de Vale Rosal. Acolhimento
do torneio de ténis no âmbito do Desporto Escolar, no Complexo Municipal dos
Desportos.
8.1.7 - Desenvolver o programa “Almada em Forma”, um programa que assume uma relevante importância
estratégica, destinando-se a incentivar a prática da atividade física nos equipamentos desportivos municipais
e no espaço público. Programa elaborado em parceria com diversas entidades associativas, privadas, culturais
e de saúde do Concelho, em função dos objetivos e parâmetros nacionais e internacionais nos quadros da
prática desportiva e da saúde da população. Este programa irá englobar iniciativas anteriormente
enquadradas no programa “Almada Mexe Comigo” de modo a criar uma estratégia global para a promoção
da atividade física e desportiva;

Realização do Programa “Almada em Forma”, que integra atualmente 30 parceiros com
210 iniciativas/atividades propostas para os meses de maio a outubro. O Programa
desenvolveu 139 atividades com a parceria de 33 entidades e com a participação de 2670
praticantes, nas seguintes atividades: Vela; Capoeira; Reiki; Pilates; Convite à Dança;
Zumba; Chi-Kung Terapêutico; Krav Maga; Yoga na Praia; Tango; Iniciação ao skate; TaiChi; Aula Mães e Bebés; Aula Gravidas Fit; Passeio de BTT; Caminhadas; Aula de
Meditação; Ténis; Equitação;Karaté-Do Shotokai; Ginástica de aparelhos; Windsurf;
Passeio Pedestre; Caça ao Tesouro; Treino Funcional ABS/Funcional e Power Fit/Jump.
8.1.8 - Dar continuação ao programa municipal de atividade física e desportiva “Special Ludus” destinado à
população com deficiência, conjugado com o incentivo à prática da atividade física e desportiva por esta faixa
da população;

Acompanhamento e dinamização das atividades de xadrez, integradas neste programa,
com aulas semanais de xadrez a 40 alunos de 3 instituições (GIRA, Associação Rumo ao
Futuro e Externato ZAZZO); Ensino do jogo do xadrez a três instituições do Concelho, na
área de deficiência, envolvendo cerca de 40 alunos, bem como a “Séniores” através da
iniciação ao jogo do xadrez nas instalações da União de Freguesias Laranjeiro / Feijó,
envolvendo 20 alunos; Realização do V Encontro de Desporto Adaptado no dia 7 de junho,
na Pista Municipal de Atletismo na Sobreda. O evento contou com a participação de 100
alunos das instituições da deficiência, nomeadamente; Associação Almadense Rumo ao
Futuro, GIRA, AlmaSã-Externato Zazzo, Associação de Paralisia Cerebral Almada Seixal,
CERCISA e APPACDM.
- 155 -

RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2018

8.1.9 - Desenvolver o Programa Municipal de Desenvolvimento do Xadrez – PDX, no âmbito Escolar, Social e
Associativo;

Na Área Escolar, continuação do apoio às escolas do concelho, apoiando técnica e
logisticamente a realização de aulas e competições a 350 alunos e respetivos professores
distribuídos por vários níveis de ensino, com especial incidência no 1º Ciclo do Ensino
Básico; Na Área Social, ensino do jogo do xadrez a quatro instituições do Concelho na área
de deficiência, nomeadamente; GIRA, Associação Almadense Rumo ao Futuro, AlmaSãExternato Zazzo e APPACDM, inserido no Programa “Special Ludus” da CMA, envolvendo
cerca de 50 alunos, bem como a “Séniores” através da iniciação ao jogo do xadrez
nas instalações da Junta de Freguesia Laranjeiro/Feijó e Centro Paroquial Padre Ricardo
Gameiro; Apoio e acompanhamento do VI Circuito de Xadrez do Concelho de Almada,
composto por cinco torneios; Organização e realização do XXX Interescolar de Xadrez do
Concelho de Almada, no dia 14 de abril, envolvendo 250 participantes e professores das
escolas e instituições da deficiência inseridas no Programa Special Ludus; Organização e
realização do Encontro Intergeracional de Xadrez, realizado no dia 23 de abril, com o
apoio da União de Freguesias do Laranjeiro Feijó, envolvendo os alunos do Xadrez Sénior
da CMA e alunos da Escola Básica Maria Rosa Colaço (50 participantes).
8.1.10 - Desenvolver o Programa Municipal de promoção da saúde e da condição física “Alma Sénior”,
vocacionado para a prática regular de atividades físicas e desportivas, contribuindo para que a população
idosa do concelho possa beneficiar de uma vida mais saudável, autónoma e com qualidade;

O Programa Municipal de promoção de saúde e condição física “Alma Sénior” dirigido à
população idosa do concelho proporcionou a dinamização de um vasto número de aulas
regulares (de caráter semanal) de hidrosénior, ginástica de manutenção, yoga, chi kung,
etc., para cerca de 6500 utentes. Estas atividades regulares tiveram lugar em vários locais
do concelho (piscinas municipais e instalações dos clubes parceiros) e clubes parceiros,
num total de cerca de 800 aulas semanais, em 20 locais de prática; Realização de
caminhadas organizadas mensalmente em conjunto com o Clube Ibérico de Montanhismo
e Orientação (CIMO).
Efetivação do programa nas 4 piscinas municipais, com os procedimentos inerentes à
inscrição dos utentes, transferências de aulas e/ou horários e desenvolvimento da
hidrosénior, de carater regular. Elaboração dos conteúdos programáticos a serem
lecionados nas 76 aulas semanais, com a presença de cerca 725 utentes, de forma que o
trabalho desenvolvido em todas as piscinas das IDM seja realizado de forma coordenada
e similar.
Com o objetivo de recolher informação pertinente, não só para uma avaliação contínua
do programa, mas também uma avaliação da condição física dos nossos utentes,
procedeu-se, em dois momentos, a avaliação de todos os utentes inscritos.
8.1.11 - Dar seguimento ao Programa Municipal “Troféu Almada”, envolvendo todos os agentes, formais e
informais, com responsabilidades e apetências para promoção do desporto e da atividade física no concelho,
num quadro organizado de eventos e competições aberto a todos;

Troféu Atletismo “Mário Pinto Claro” 2018: Prova “1º Corta Mato Rui Duarte Silva”, 11 de
fevereiro, Parque Urbano do Pragal. Participação de 23 Clubes e 212 atletas. Organização
do Clube dos Amigos do Atletismo do Parque da Paz; Prova “25º Grande Prémio de
Atletismo da Charneca de Caparica”, 4 de março, Charneca de Caparica. Participação de
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23 Clubes e 265 atletas. Organização: Amigos do Atletismo Charneca de Caparica; Prova
“1º Grande Prémio de Atletismo do Clube Sargento da Armada”, 18 de março, Base Naval
de Lisboa. Participação de 24 Clubes e 246 atletas em presença. Organização: Clube do
Sargento da Armada; Prova “4º Grande Prémio de Atletismo Pedro Pessoa”,15 de abril,
Pista de Atletismo da Sobreda e áreas adjacentes. Participação de 54 Clubes e 645 atletas.
Organização: Clube Pedro Pessoa Escola de Atletismo; Prova “3ª Milha Urbana Alberto
Chaíça”, 5 de maio, Monte de Caparica. Participação de 21 Clubes e 204 atletas.
Organização: Monte Kapa Escola de Desporto. Realização da Prova “2º Grande Prémio de
São Martinho de Almada”, 11 de novembro, Cova da Piedade – Romeira, com a
participação de 22 Clubes e a presença de 232 atletas em presença: Organização: Clube
de Praças da Armada; Realização da Prova “Troféu da Caparica 2018”, no dia 18 de
novembro, Monte de Caparica, com a participação de 20 Clubes e 229 atletas.
Organização: Junta da União de Freguesias de Caparica e Trafaria.
8.1.12 - Prosseguir e promover o Programa de Adaptação ao Meio Aquático no primeiro ciclo do ensino
básico;

Considerando os vetores traçados pelo Município para a orientação da atividade física
como fator fundamental para a promoção da saúde e desenvolvimento humano;
Solidariedade e Inclusão e, tendo em conta os objetivos igualmente traçados para os
Almadenses, tratámos de prosseguir e promover de forma organizada e planeada o
Programa Municipal de Adaptação ao Meio Aquático no 1º Ciclo do Ensino Básico. Dos 13
Agrupamentos de Escolas do Concelho, num total de 38 escolas, 74 turmas e 1900 alunos,
apenas 1 escola não participou da atividade pois nenhum dos horários propostos foram
aceites por esta.
Os técnicos de cada IDM garantiram o desenvolvimento da atividade de 1X semana, sendo
que as aulas decorreram à 2ª feira na IDM da Caparica; à 3ª feira na Piscina da SFUAP; à
4ª feira na IDM da Sobreda e Charneca e 5ª feira na Piscina do Complexo Municipal dos
Desportos Cidade de Almada. O transporte das turmas entre as Escolas e as IDM´S foi
assegurado por um autocarro da CMA, que conseguiu manter todo o processo e,
conforme planeado, garantir as 8 sessões.
Após uma avaliação inicial, os alunos foram distribuídos por 2 ou 3 níveis de ensino, sendo
que a sua maioria necessitava de rigoroso trabalho de adaptação ao meio aquático. Ainda
que número de sessões possa vir a ser superior, o objetivo foi cumprido na medida em
que a grande maioria dos alunos termina as mesmas com as aquisições básicas
interiorizadas. Outros, melhoram alguma técnica que já tinham adquirido.
8.1.13 - Defender a prosseguir ativamente o desenvolvimento da atividade física e do desporto como
fundamentais ao desenvolvimento do ser humano, impulsionando ações que visem o envolvimento e
participação dos diferentes atores sociais na programação desportiva local;

Organização da participação de uma delegação do Concelho de Almada em duas ações
“Portugal Numa Bancada” a convite da Federação Portuguesa de Futebol, para assistir aos
Jogos da Seleção Nacional de Futebol, no estádio da luz. A delegação foi constituída pela
Administração da Câmara Municipal e Clube Desportivo da Cova da Piedade, Beira Mar
de Almada Atlético Clube, Futebol Clube da Charneca da Caparica, Grupo dos Pescadores
da Costa da Caparica, Monte de Caparica Atlético Clube, Futebol Clube da Trafaria,
Almada Atlético Clube e GIRA- Grupo de Intervenção e Reabilitação Ativa e APPACDM –
Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental.
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Participação no enquadramento da candidatura do novo polo do Diabetes em
Movimento e respetivo acolhimento no Complexo Municipal dos Desportos, por técnicos
afetos à sala de exercício e do Protocolo com a ACES para o programa das grávidas, na
piscina da Sobreda.
8.1.14 - Elaborar uma nova e autónoma “Estratégia para os Desportos de Natureza em Almada”.

8.2 - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS AO SERVIÇO DA POPULAÇÃO
8.2.1 - Assegurar a manutenção, a conservação e a gestão da rede de infraestruturas desportivas municipais
sob administração direta do Município;

Foram promovidas e desenvolvidas inúmeras intervenções de reparação e manutenção
nas várias infraestruturas desportivas municipais, com recurso aos serviços municipais
com competências nestas áreas e aos funcionários da DGED afetos às diversas
infraestruturas desportivas municipais, nomeadamente de eletricidade, serralharia,
pintura, carpintaria, construção civil. Foi realizada a pintura exterior parcial do edifício
principal da Pista Municipal de Atletismo; Foram desenvolvidas diversas operações de
manutenção/reparação nos equipamentos eletromecânicos e de aquecimento de ar/água
nas várias piscinas municipais.

Foram realizadas 199 intervenções, de manutenção e conservação de equipamentos
municipais:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Complexo Municipal dos Desportos (35);
Estádio Multiusos de Areia (Costa da Caparica) (13);
Estádio Municipal José Martins Vieira (3);
Pavilhão da Escola Anselmo de Andrade (2);
Pavilhão da Escola António Gedeão (1);
Pavilhão da Escola Daniel Sampaio (6);
Pavilhão do Monte de Caparica (Alfazina) (1);
Pavilhão Municipal da Costa da Caparica) (10);
Pavilhão Municipal do Laranjeiro (17);
Piscina do Campo S. Paulo (1);
Piscina Municipal Caparica (21);
Piscina Municipal da Charneca de Caparica (19);
Piscina Municipal da Charneca de Caparica (28);
Piscina Municipal da Sobreda (21);
Pista Municipal de Atletismo (Sobreda) (21).

8.2.2 - Continuar a promover a oferta, a qualidade e o acesso a equipamentos desportivos municipais de
forma a desenvolver a atividade física e o desporto;

Planificação e enquadramento: Serviços administrativos e serviços técnicos
especializados Tarefeiros Almada em Forma e funcionários do quadro; atividades e
horários;
Planificação e agendamento: manutenção e limpeza das IDM’s
Acolhimento e realização do evento Aquaday Sobreda, dinamizado por técnicos da
autarquia e Aluna estagiária Mafalda Almeida, da escola Cacilhas Tejo. Participaram cerca
de 100 munícipes, em diversas atividades aquáticas, (Fow; Hidroginastica; HidroPower;
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Mergulho com garrafa etc.)
Acolhimento do programa Ferias Jovens da CMAlmada em diversas Infraestruturas
Desportivas Municipais nos períodos da Páscoa, do Verão e do Natal.
Acolhimento de Campo de Férias sem Fronteiras 2018, integrados no projeto Upgrading
Participation E6G, Associação Lifeshakers (23/08/2018, Piscina da Caparica).
Na Piscina Municipal da Charneca, no âmbito da escola de natação e no contexto de aula
foram promovidas, na época do natal/férias escolares, atividades diferenciadas; decorreu
também no dia 13 de dezembro uma masterclass de AquaCrossfit, aberta aos alunos com
mais de 15 anos da escola de natação, Hidrobike e Hidroginástica.
8.2.3 - Proceder à elaboração de estudo sobre as necessidades, os modelos e a dinâmica da manutenção
global das infraestruturas desportivas municipais;
8.2.4 - Desenvolver os estudos internos e junto dos stakeholders locais necessários para dotar o concelho de
novos espaços desportivos ou para ampliar os existentes, em função das necessidades das populações e a
necessidade de melhorar a cobertura territorial;
8.2.5 - Fomentar e promover o desenvolvimento das atividades de cariz associativo e empresarial
proporcionando condições para o crescimento das diversas modalidades e atividades desportivas -- neste
concreto através da sua utilização dos equipamentos municipais -- a criação de emprego e a promoção
turística;
8.2.6 - Apoiar a realização de projetos/eventos que promovam a participação dos cidadãos e a divulgação dos
estilos de vida saudáveis.

No âmbito da comunicação com o exterior, procedeu-se à divulgação regular das
atividades e eventos desportivos promovidos pela Câmara Municipal e pelos agentes
desportivos que operam no concelho, através da elaboração da Newsletter do Desporto.
Com periocidade semanal, foram editadas em 2018 cinquenta e cinco publicações;
Promovemos e apoiámos o acolhimento do Torneio APP Cidadania – Direitos Humanos
com o Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa, a 15 de novembro;
Cumprimento do Programa “Diabetes em Movimento” – Almada.

8.3 - PROJETOS E EVENTOS DESPORTIVOS E PARA A VIDA ACTIVA
8.3.1 - Promover e apoiar a organização e acolhimento de projetos e eventos desportivos relevantes para o
desenvolvimento e promoção desportiva, turística e económica do concelho, por via da utilização dos recursos
físicos e institucionais do Município, e o acesso aos espaços naturais do território;

Realização do XVII Sarau do Complexo “Cidade de Almada”, com mostra das diversas
classes desportivas. Este Sarau tem como principal objetivo demonstrar as atividades
lecionadas nas infraestruturas do Complexo Municipal dos Desportos e Ginásio da Piscina
da Caparica, com a presença de 17 professores que lecionam aulas nas nossas
infraestruturas. Realizou-se uma breve atuação das diversas atividades que direcionamos
para o público, entre elas, Ballet, yoga, yoga crianças, Chi Kung, Ginástica, Judo, Karaté,
Kizomba, diversas atividades de Fitness, Sevilhanas, Boxe, Zumba e Hip Hop. Contou-se
com a presença de cerca de 400 alunos inscritos nas aulas, que com excelente
desempenho demonstraram o trabalho desenvolvido ao longo desta época desportiva.
Este ano, contou-se com a apresentação do grupo convidado APPACDM (Associação
Portuguesa de pais e amigos do cidadão Deficiente Mental). O grupo pertence ao
concelho de Almada (Pera, Caparica). Os alunos treinam 1 vez por semana nas próprias
instalações e presentearam-nos com uma atuação de Fitness Adaptado. Para além do
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dinamismo das apresentações, o XVII Sarau de atividades apresentou duas telas de
projeção frontal a passar filme de momentos de aulas decorridas durante o ano letivo.
Para dinamizar mais o evento, contou-se com a presença do Grupo Musical Farra Fanfarra,
que atuou ao vivo durante os momentos de montagem e desmontagem de material entre
apresentações. Os Farra Fanfarra atuaram também durante o desfile e alinhamento das
classes no início do espetáculo dando uma dinamização entre público. O evento foi
gratuito e aberto ao público em geral, tendo-se esgotado a lotação. Durante os meses de
junho e julho, em todos as Infraestruturas Desportivas Municipais, e também em agosto
no Pavilhão da Charneca e Piscina da Caparica, acolheu-se, em registo de aluguer de
espaço, alguns colégios, escolas de surf e centros de estudo, nas suas atividades de Verão;
Academia Instrução Recreativa Familiar Almadense - Gimnaprimavera 2018,
Gimnacademia, Seminário Internacional de Capoeira - Complexo Municipal dos
Desportos, Estágio Nacional Karaté – Pavilhão Municipal da Costa; Associação distrital de
Judo de Setúbal – XXIX Aniversário Clube Pragalense Judo, Campeonato Nacional de
Equipas Juvenis de judo, 29º Aniversário CCD Pragal/Open Juvenis - Complexo Municipal
dos Desportos; Sociedade Recreativa do Bairro da Bela Vista, “Sarau de Natal” – Pavilhão
Municipal da Charneca de Caparica; White Shark’s Almada - Clube Beisebol da Escola
Secundária Emídio Navarro, Torneio de Beisebol – Pista Municipal de Atletismo, bem
como provas do calendário da Associação de Atletismo de Setúbal; Agrupamento de
Escolas Miradouro de Alfazina, “Natação Adaptada” – Piscina Municipal da Caparica;
Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual – ANDDI, “13º
Encontro Atividades Aquáticas Cidade de Almada” – Piscina Municipal da Charneca de
Caparica; Agrupamento de Escolas Monte de Caparica, “Natação Adaptada” – Piscina
Municipal da Caparica; Associação de Pedagogia Terapêutica de Almada - APTA, “Torneio
Aberto da Associação de Patinagem de Setúbal – Pavilhão Municipal da Charneca de
Caparica; Clube Patinagem Artística Charneca Caparica, “Estágio de Natal” - Pavilhão
Municipal da Charneca de Caparica; Clube de Ginástica de Almada, “Sarau Temático”, Complexo Municipal dos Desportos, Memorial Guilherme Gonçalves; Sarau de dança da
Academia Showit, no Complexo Municipal dos Desportos; Clube Desportivo da Cova da
Piedade (Treinos de Natação/Futsal); Grupo de Ensino Especial da Escola Secundária
Daniel Sampaio e Cursos de Preparação para a Parentalidade na piscina da Sobreda;
Apoiar atividades de natação adaptada do Agrupamento de escolas Francisco Simões, no
Complexo0 Municipal dos Desportos; Acolher a etapa do circuito competitivo de natação
do Desporto Escolar e acolher eventos vários como a AARF, RS FUN, UEE Escola Vale Rosal
na piscina da Charneca; Federação Portuguesa de Atletismo, Concentração de Jovens
Lançadores - Pista Municipal de Atletismo; Festa Jovem; Festas de Natal: Creche da CMA,
CCPS Laranjeiro, CSP Padre Ricardo Gameiro; Marchas Populares 2018; Congresso JS;
8.3.2 - Avaliar, validar e apoiar a organização dos eventos propostos pelos agentes locais e entidades
externas, no quadro da disponibilidade orçamental e do cumprimento dos requisitos técnicos e legais exigíveis;

Apoio técnico, logístico e financeiro na realização do XIX Grande Prémio Atlântico –
Organização do Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica, realizada no dia 25 fevereiro
com a participação de 1.461 atletas chegados à meta, mais cerca de 400 participantes na
caminhada; Realização do Festival “Encontros”, 25 de novembro, no Fórum Romeu
Correia, auditório Fernando Lopes Graça. Participação de 8 classes de Dança Moderna e
Contemporânea, com organização do Clube Recreativo do Feijó; Realização da Prova de
Atletismo “São Silvestre de Almada 2018”, 15 de dezembro, Praça São Batista e Praça da
Liberdade em Almada. Participação de cerca de 900 atletas, com organização do Clube de
Atletismo dos Amigos do Parque da Paz e Apoio Técnico da Associação “O Mundo da
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Corrida”; Realização do XX FSKA Torneio Mundial de Karaté – Almada, Portugal 2018 nos
dias 26, 27 e 28 de outubro de 2018. Este evento contou com a presença de 750 atletas,
envolvendo 16 países; Apoio logístico ao projeto “Energia do Surf by Hugo Vau " para a
realização de uma aula de surf dirigidas a crianças e jovens que normalmente não têm
acesso a estas experiências. A atividade envolveu o Lar de Crianças e Jovens D. Nuno
Álvares Pereira, em Almada, e contou com a participação de 14 jovens, com idades
compreendidas entre os 8 e os 16 anos; Realização da Maior Aula de Surf do Mundo, com
a participação de Tiago (Saca) Pires, o primeiro surfista português a participar no
Championship Tour da World Surf League (WSL), teve como objetivo juntar, com o apoio
de escolas de surf de todo país, o maior número de alunos a participar, em simultâneo,
numa aula de surf e bater o atual recorde mundial, inscrito na Guiness World Records
(320 pessoas em Sidney, Austrália), tendo-se registado em Almada a Participação de 344
atletas. Apoio à realização da X Meia Maratona na Areia Analice Silva – 27 de maio / Costa
de Caparica (corrida e caminhada na praia - diurna) / Organização “Associação o Mundo
da Corrida” / cerca de 300 participantes.
8.3.3 - Acolher eventos nas infraestruturas desportivas municipais, no quadro da disponibilidade dos
equipamentos e da utilidade global do evento no âmbito da estratégia municipal relacionada com o desporto
e as suas diferentes modalidades;

Realização da noite do Kizomba – no dia 12 de maio foi realizada a 2ª edição da “Noite de
Kizomba” na NAVE do Complexo Municipal dos Desportos. Contámos com 68 pessoas
que participaram num Workshop de Kizomba das 21horas às 00h30. Estiveram quatro
pares de professores e um Dj durante todo o evento num ambiente muito elegante e
distinto de participantes na atividade.
Realização do Seminário de Futebol de Praia – Almada 2018, no dia 5/5/2018, em que
foram oradores os seguintes convidados: Madjer (capitão da seleção nacional de futebol
de praia); Mário Narciso (selecionador nacional de futebol de praia), e que contou com a
participação de centenas de crianças e jovens de vários clubes do concelho praticantes
desta modalidade desportiva.
8.3.4 - Promover a organização do encontro entre os diversos agentes desportivos participantes no Troféu
Almada, através da realização do evento “Associativismo Move-te”, que assinala o inicio da nova época
desportiva e reconhecido como um momento de homenagem ao dirigismo desportivo voluntário do concelho;
8.3.5 - Promover a organização da Festa do Desporto em parceria com os diversos agentes desportivos do
concelho, assinalando o encerramento época desportiva através um momento de mostra pública das
instituições e das atividades lúdicas e desportivas promovidas no território pelos vários agentes desportivos;
8.3.6 - Promover a realização da Meia Maratona de Almada enquanto evento impulsionador do desporto
para todos, assente numa estratégia de promoção do território;

Acompanhamento e apoio da 28ª Meia Maratona EDP de Lisboa realizado no dia 11 de
março, nomeadamente na instrução do processo de apoio financeiro e logístico. O evento
envolveu cerca de 35,000 participantes. A CMA esteve presente na Sport Expo com a
presença de um Stand, entre os dias 8 e 10 de março.
8.3.7 - Participar na organização do Corta Mato Escolar Concelhio, em parceria com o desporto escolar da
Península de Setúbal e os estabelecimentos de ensino do concelho;
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Realização do XXX Corta Mato Escolar Concelhio realizado no dia 23 de janeiro no
Parque da Paz o qual contou com a presença de 1.901 Alunos inscritos de 44 Escolas
do Concelho.
8.3.8 - Realizar a Festa dos Campeões, em parceria com o Desporto Escolar da Península de Setúbal e os
estabelecimentos de ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho;

Realização da Festa dos Campeões de Almada, tendo participado no evento – 176 turmas
e 4025 alunos. Esta iniciativa realizada em Parceria com o Desporto Escolar da Península
de Setúbal, teve a colaboração dos alunos do Curso Tecnológico de Desporto da Escola
Secundaria Francisco Simões.
8.3.9 - Desenvolver e qualificar programas e projetos que visem o aumento de praticantes e a acessibilidade
de todos à prática da atividade física e desportiva, independentemente das necessidades especiais, idade ou
situação socioeconómica.

“Programa Municipal Escolinhas do Desporto”, foram elaborados os seguintes
documentos: normas de funcionamento e a ficha de candidatura do Programa para
posterior aprovação em reunião de câmara. Programa “Diabetes em Movimento” –
Almada. Este programa de intervenção comunitária é coordenado pela Direção-Geral da
Saúde, através do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física, com o apoio
científico do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) e
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). As atividades do programa –
sessões de exercício físico supervisionado, 3 vezes por semana, com 90 minutos de
duração, e em ciclos de 9 meses (outubro 2018 a junho de 2019).
8.4 - JUVENTUDE
8.4.1 - Fomentar a participação ativa dos jovens na comunidade e desenvolver os Espaços de Juventude em
termos que possam capacitar essa participação e outras formas de expressão;

Gestão regular de 3 postos de Internet de acesso gratuito nas Casas Municipais da
Juventude.
Concessão de apoio às atividades formativas organizadas pelo movimento associativo,
grupos juvenis e jovens: Ponto de Encontro (Na área do desporto promovida pela
Associação de Capoeira Liminha Dogun, na área da dança promovida por 4 associações:
Associação Assim Ser - Balé Brasil de Portugal; Bang Bang Produções; Associação Almada
Não Dorme – ANDA; Maktub Dance, na área do teatro promovida pelo Grupo de Teatro
Obs Cena e pela Associação Cultural O Mundo do Espetáculo; na área da música
promovida pelo grupo Orquestra 7. Centro Cultural Juvenil de Sto. Amaro Centro Cultural
Juvenil de Sto. Amaro (Na área do teatro promovida pela Associação Cultural O Mundo
do Espetáculo. Na área da música e Vídeo, Projeto Odisseia pela Arte em Rede. Na área
da intervenção social decorreram 3 formações: -“Yoga”, pelo GIRA - Grupo de intervenção
e Reabilitação Ativa, IPSS - “Formação em Comunicação Alternativa e Aumentativa:
Interfaces de Acesso”, pela Associação de Paralisia Cerebral Almada Seixal (APCAS) e
“Rescur em Ação - Supervisão para os Professores e Sensibilização para Pais”, pela
Faculdade de Motricidade Humana. Na área do desporto promovida pela Associação de
Capoeira Liminha Dogun. Na área do teatro promovida pela Associação Cultural O Mundo
do Espetáculo. Na área artes das plásticas, formação em serigrafia, promovida pela
Imargem.
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8.4.2 - Criar o Conselho Municipal da Juventude e garantir o seu regular e completo funcionamento;

Análise dos vários modelos nacionais de implementação do Concelho Municipal de
Juventude e abertura de constituição de interessados para o projeto de regulamento.
8.4.3 - Regulamentar e implementar o primeiro Orçamento Participativo Jovem, como medida de democracia
participativa e incentivo ao envolvimento da juventude nos processos decisórios e na melhoria das
comunidades;
8.4.4 - Desenvolver e apoiar iniciativas e projetos promotores da intervenção organizada da população jovem,
da educação para a cidadania e de estímulos à iniciativa social e participação comunitária dos jovens;

Acompanhamento dos programas Escolhas, nomeadamente do projeto Terras D’Art e +XL
e da Lifeshaker, no Monte da Caparica;
Acompanhamento e apoio à implementação do Projeto Sete Anos, Sete Escolas,
promovido pela associação Alkantara, bem como à candidatura ao Programa Partis.
Avaliação e acompanhamento técnico aos pedidos de apoio pecuniário apresentados pelo
movimento associativo juvenil: Antunia, nomeadamente a edição de 2019 do Festival
Tágides e Sunset Antunia a realizar em 2019, Associação de Estudantes da FCT,
nomeadamente Encontro XIV Encontro Biomedica, Showit Dance Academy, duas
atividades de dança urbana denominadas “Hip Hop nternational e “World Battle”,
apoiadas pelo Município.
Avaliação e acompanhamento técnico aos pedidos de apoio não pecuniário realizados
pelo movimento associativo juvenil.
Integração do grupo de trabalho responsável pela organização do Festival da Liberdade,
da Associação de Municípios da Região de Setúbal com acompanhamento de toda a
iniciativa e respetiva divulgação junto dos jovens e associações juvenis de Almada
8.4.5 - Criar e gerir conteúdos, nas plataformas online municipais, dirigidas à juventude, em termos que
permitam aprofundar a interação com os jovens e motivar o seu envolvimento ativo;

Gestão diária do funcionamento dos sítios municipais Cidade Educadora e Juventude
Ao nível dos destaques, no sítio cidade educadora foram produzidos 170 destaques e 66
divulgações em agenda. Atualizou-se 23 conteúdos.
No microsite Férias Jovens foram divulgadas 22 ofertas.
Foi assegurado o envio de 11 newsletters cidade educadora, com um total de envios de
29274.
8.4.6 - Diagnosticar o estado de conservação dos Espaços Municipais de Juventude, identificar e realizar as
intervenções prioritárias no quadro de um plano de manutenção, e desenvolver o seu funcionamento;

Neste âmbito, os serviços da Divisão de Manutenção de Equipamentos Municipais
realizaram 83 intervenções de manutenção, conservação e subsequente
funcionamento regular dos Espaços Municipais de Juventude, com destaque para as
seguintes:
▪
▪
▪

Caparica Sun Center (32);
Casa Municipal da Juventude Ponto de Encontro (2);
Centro Cultural Juvenil de Santo Amaro (44);
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▪

Quinzena da Juventude (5).

8.4.7 - Criar salas de estudo nos Espaços de Juventude, em condições que permitam também a
implementação de projetos de mentoria;

Avaliação de modelos de implementação das salas de estudo e projetos de mentoria, com
proposta de criação de um Grupo de Trabalho Interdepartamental, bem como um Projeto
piloto de mentoria no 2º Torrão, com posterior avaliação de integração deste nas Casas
Municipais da Juventude.
8.4.8- Apoiar a criação artística dos jovens e dos movimentos associativo, cultural e criativo local através da
utilização regular dos meios dos Espaços Municipais de Juventude;

Reuniões técnicas para planeamento, programação e preparação da logística e recursos
humanos, para o Março à Solta 2018. Realização e acompanhamento de 30 atividades
multidisciplinares integradas em programa.
Implementação da Mostra de Música Moderna de Almada 2019 com acompanhamento
do processo de candidatura, com apresentação de 14 projetos nesta fase, tendo sido
considerados elegíveis 8, com realização da iniciativa nos dias 19 e 20 de outubro, na CineIncrível Almadense, com um público estimado de 400 pessoas.
Acolhimento no Centro Cultural Juvenil de Sto. Amaro de várias reuniões promovidas por:
grupo de 5 jovens para constituição de associação; AD SUMUS-Associação dos Imigrantes
de Almada, para organização da Feira Intercultural; Projeto RESCUR em Ação da
Faculdade de Motricidade Humana; Liga Humanitária São Tomense para a Saúde e
Desenvolvimento, Partido Socialista, Escola Básica 2/3 Corroios. Acolhimento no Ponto de
Encontro de reuniões promovidas pelos Narcóticos Anónimos da Área Sul, na área de
intervenção social.
Outros acolhimentos nos Espaços Municipais de Juventude: Centro Cultural Juvenil de
Santo Amaro - Na área da dança, ensaios regulares por 5 entidades / jovens: Nick Lee,
DanceDillers, Black Queen, PiniPuki e Afronation; música, ensaios regulares por 4
entidades / jovens: SpeedCristal, Crimson Bridge, Tem.pô e Bang Bang Percussões; Teatro,
ensaios regulares por 3 entidades: Plateias D'Arte - Associação Cultural, O Grito e
Associação Cultural O Outro Lado; Artes Plásticas - foi disponibilizada a sala de serigrafia
para a jovem Carolina Lourenço e para o grupo de Traffic e Skran. O projeto municipal
Aventur.ar.te desenvolveu atividade regular na área multidisciplinar de apoio a jovens
com deficiência. No Ponto de Encontro: na área do teatro, ensaios regulares de 4
entidades: Teatro ABC.PI - Associação Cultural, Associação de Teatro e Artes – Cinematics,
Associação Cultural – A Lagarto Amarelo e Plateias D`Arte; ensaios pela Marina Nabais
Dança - Associação Cultural; Música, ensaios pelos The Musicals e Yuuts Ruoy Project;
Artes Plásticas, atividade pelo coletivo A Gruta.
Acolhimento nos Espaços Municipais de Juventude de eventos, nomeadamente Centro
Cultural Juvenil de Santo Amaro: Realização, no âmbito das comemorações do Dia
Municipal da Igualdade de Género, do debate “Discriminação e Orientação Sexual”, com
a participação de Vítor Silva, Isaac Rodrigues, Rede Ex Aequo, Rita Paulos, Casa Qui, Rui
Maria Pêgo, Apresentador de Televisão e Rádio, com a moderação de Catarina Marcelino,
Deputada do Partido Socialista na Assembleia da República. Realização, no âmbito das
comemorações do Dia Municipal da Igualdade de Género, do espetáculo de Dança "Se Me
Largares Eu Caio", da Alcateia Companhia Artística. Realização da Reunião Plenária da
Assembleia Municipal, Comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência,
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organizada pela Divisão de Intervenção e Integração Social da Câmara Municipal de
Almada, RESCUR EM AÇÃO Festival arte e resiliência, realizada pela Faculdade de
Motricidade Humana, Mostra Tecido Social e Económico, realizada pela SCMA e
realização do programa Férias Jovens – Natal, organizado pela Divisão de Desporto. No
Ponto de Encontro: Realização de reunião técnica e acompanhamento de montagens e
ensaios para a realização do espetáculo “NO” por Marina Nabais Associação Cultural, no
âmbito da 22ª Mostra de Teatro de Almada 2018 da responsabilidade da Divisão de
Programação e Atividade Cultural. Realização do vídeo de apresentação da coleção emotion inserida na marca.
8.4.9 - Desenvolver e acolher nos Espaços Municipais de Juventude programação de animação sociocultural
e de expressão artística variada, concebida pelos jovens e/ou dirigida para a comunidade juvenil,
privilegiadamente em parceria com os jovens e os movimentos associativo, cultural e criativo local;
8.4.10 - Promover o desenvolvimento e a disseminação de projetos/eventos de âmbito nacional e
internacional que envolvam jovens e associações juvenis locais;

Reuniões de preparação para apresentação do programa e normas da próxima edição do
“Concurso Jovens Talentos”.
8.4.11 - Apoiar o desenvolvimento de projetos e iniciativas artísticas/manifestações de arte urbana
convergentes com a intervenção municipal “Arte com Responsabilidade”;

Apresentação de uma proposta para alargamento da rede de muros autorizados à pintura
livre.
8.4.13 - Organizar a Quinzena da Juventude e a Mostra de Música Moderna de Almada como eventos de
incentivo à criação e produção artística e cultural;
8.4.14 - Promover e apoiar ações de formação que visem o desenvolvimento de competências do movimento
associativo juvenil, e o registo de associações juvenis no Registo Nacional respetivo, para efeitos da sua
identificação e envolvimento nas redes formais de que possam beneficiar.

9 - GOVERNANÇA, SERVIÇOS PÚBLICOS E CIDADANIA
O Município de Almada, como uma das principais autarquias do País, está empenhado em garantir um elevado
padrão de serviço público, em observância total e inflexível dos direitos dos cidadãos, com transparência,
isenção e celeridade nos procedimentos, e assegurando uma gestão de proximidade, moderna e eficiente.

Administração urbanística
O número de atendimentos e a atividade desenvolvida pela Divisão Técnica
Administrativa tem o reflexo que a seguir se indica e cujos dados se encontram disponíveis
na aplicação Sigma/OBP:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Atendimento Geral - 21 363
Levantamento de Documentos – 2 694
Licenciamento Zero – 1 247
Total de Documentos Rececionados – 15 040
Direito à Informação - 482
Informações Prévias – 45

Descrevem-se os tipos de pedidos rececionados:
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▪
▪
▪

Pedidos de Obras de Urbanização novos – 2
Pedidos de novos loteamentos – 2
Pedidos de alteração a loteamento - 55

Processos de Construção
▪
▪
▪
▪
▪

Processos novos (iniciados em 2018) – 386
Comunicações Prévias - 233
Pedidos de Licenciamento - 253
Legalizações – 136
Autorizações de Utilização – 338

Outras Pretensões apresentadas
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Emissão de Alvarás de Loteamento e Aditamentos - 24
Comunicações Prévias (Licenciamento zero) - 196
Inspeção de Elevadores – 1 102
Certidões de Utilização – 1 447
Pedidos de Averbamento - 420
Pedido de cópias – 2 621
Pedidos de certidões de Áreas - 188
Pedidos de consulta a documentos arquivados – 1 140

Alvarás emitidos
▪
▪
▪
▪
▪

Alvarás de Loteamento – 1
Aditamentos a Alvará de Loteamento – 21
Construção / Documentos de Admissão – 283
Utilização - 182
Ocupação de Espaço Público - 232

Pretensões respondidas
▪
▪
▪
▪

Informações elaboradas – 1 106
Total de Certidões respondidas – 3 789
Ofícios – 6 637
Sms - 1239

Arrecadação de Receita

total

Particulares

Empresas

Total

3.005.933,13€

763.594,30€

3.769.527,43€

Do Arquivo foram fornecidos 13 680 documentos e arquivados 20 444. Estes valores
corresponderam a 34 124 movimentos na Base de Dados.
A atividade de análise técnica de pedidos desenvolvida pelas Divisão de Gestão e
Administração Urbanística reflete-se nos seguintes valores:
▪
▪

Nº total de pedidos para análise nas Divisões pelos técnicos – 8069
Nº total de pedidos analisados - 7459
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▪
▪
▪
▪
▪

Arquitetos – 4089
Engenheiros – 3370
Nº total de pedidos por analisar – 610
Arquitetos – 464
Engenheiros – 146
Percentagem de pedidos analisados – 92,4%
Percentagem de pedidos por analisar - 7,6%

9.1 - MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIÇOS
9.1.1 - Retomar as dinâmicas de modernização da administração pública, impulsionando mecanismos
administrativos que permitam emprestar maior celeridade processual e administrativa;

Foi criado novo modelo de formulário que introduz os dados necessários à correta
instrução.
Foram adotadas as novas regras do CCP relativamente aos procedimentos de aquisição.
Foi assegurada a participação dos serviços no processo de implementação do
Regulamento Geral de Proteção de Dados, tendo o mesmo sido concluído.
Análise do processo de integração da aplicação de Gestão de Empreitadas com POCAL e
Contratação Pública.
Contabilização patrimonial, gestão e acompanhamento das Receitas e das Despesas,
registo e processamento da Faturação, emissão de Ordens de Pagamento e dos Meios de
Pagamento, cabimentação dos pedidos de aquisição de todos os serviços municipais,
elaboração de informação financeira das propostas do portal autárquico,
acompanhamento e monitorização dos protocolos e respetivos pagamentos,
cumprimento das obrigações legais de comunicação de informação orçamental e
financeira junto das entidades externas e de tutela, bem como cumprimento das
responsabilidades fiscais.
Dados financeiros acumulados do ano:
Dados financeiros
acumulados

Valor

Observações

Receita Líquida

109.089.519,00 No ano, inclui saldo de
€ gerência

Receita cobrada

109.429.520.43 No ano, de liquidações do
€ ano n-1 e ano n, inclui saldo
de gerência

Cabimentos emitidos

94.396.106,32
€

Compromissos emitidos

90.991.006,81
€

Faturas registadas

84.760.522.23
€

Ordens de pagamento
liquidadas

84.453.320,42
€
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84.453.320,42
€

Pagamentos efetuados

Assegurado atendimento mediado entre os Munícipes e o Balcão do Empreendedor.
Levantamento de das situações passíveis de utilização da forma de pagamento
Multibanco na Hora.
Procedimentos de aquisição (Pedidos de Aquisição, pedidos de Fornecimento e Notas de
Encomenda):
ARMAZÉNS

Ano 2018

A1 - Armazém de Vale Figueira – Área
geral

160
31

A3 – Armazém de Vale Figueira – Área
peças

Stock

A5 – Armazém Peças Auto
Recuperadas

4

A6 – Armazém do Alto Índio
Compra
Direta

41

A2 - Entrega em Vale Figueira – Área
geral

1919
0

A9 – Entrega Alto do Índio
TOTAL GERAL

2155

Compromissos por tipo de procedimento:
TIPO DE PROCEDIMENTO

Ano 2018
S/ IVA

C/ IVA

Ajuste direto

2 524 348,02
€

3 083 177,71
€

Ajuste direto regime simplificado

1 016 265,27
€

1 239 279,22
€

Consulta prévia

1 741 942,42
€

2 139
983,35 €

Concurso público

1 909 026,48
€

2 348 102,65
€

Concurso Público Urgente

56 837,50 €

69 910,13 €

Contratação excluída

1 074,80 €

1 184,00 €

7 249 494,49
€

8 881 637,06
€

TOTAL GERAL
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Contratos assinados:
CONTRATOS ASSINADOS

Ano 2018

Quantidade

87

Valor total

8 968 057,92 €

Gestão de Stocks e Armazéns
Faturas finalizadas pelo Aprovisionamento – 1.126;
Guias de Entrega de Materiais nos armazéns:
ARMAZÉNS

Stock

Ano 2018

A1 - Armazém de Vale Figueira – Área
geral

360

A3 – Armazém de Vale Figueira – Área
peças

20

A5 – Armazém Peças Auto
Recuperadas

21

A6 – Armazém do Alto Índio

943

TOTAL GERAL

1344

Guias de Entrega de Materiais nos Serviços Requisitantes:
ARMAZÉNS

Stock

Ano 2018

A1 - Armazém de Vale Figueira – Área
geral

5907

A3 – Armazém de Vale Figueira – Área
peças

138

A5 – Armazém Peças Auto
Recuperadas

30

A6 – Armazém do Alto Índio

1825

TOTAL GERAL

7900

Montante de Entradas e Saídas de Existências:
2018
CONTA

ENTRADAS

SAÍDAS

32.4

Mercadorias para venda

18 672,27 €

2 077,19 €

36.3.3

Combustíveis e lubrificantes

680 516,16 €

721 115,78 €

36.3.5

Alimentação, roupa e calçado

113 184,86 €

130 627,55 €

36.3.6

Material e consumos de secretaria

33 934,98 €

31 938,87 €
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36.3.8

Aquisição de Material de Limpeza e
Higiene

127 987,74 €

115 501,10 €

36.3.9

Outros

454 891,21 €

423 586,17 €

Totais Novembro 1 429 187,22 €

1 424 846,66 €

9.1.2 - Dotar Almada e as suas freguesias com serviços desconcentrados de lojas/pontos de informação ao
cidadão, que permitam um mais rápido acesso daquele aos serviços municipais, qualificando o atendimento
público;

Assegurada a venda de bilhética associado ao Festival Sol da Caparica e disponibilizada
informação inerente ao festival. Assegurada venda de produtos de âmbito municipal na
Loja do Munícipe.
9.1.3 - Conceber e implementar o Programa de Modernização Administrativa dos Serviços Municipais;

Gestão de Projeto de elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Sistemas
de Informação da CMA ao nível da análise da componente inerente à desmaterialização
do processo que permitirá assegurar a gestão de um projeto na CMA, alinhada com as
boas práticas e recomendações PMI (Project Management Institute).
Análise de soluções de encriptação e segurança na gestão de acesso a documentos em
ambiente partilhado, em alinhamento com RGPD.
Análise e definição de modelos e solução a operacionalizar um sistema de gestão de
identidades, com vista à implementação de plataforma de suporte à gestão de ativos a
interoperar com todos os Sistemas de Informação.
Avaliação do site e micro sites da CMA para transformação modular temporária do frontoffice, alinhado com o desenvolvimento de nova plataforma de suporte a sites.
Definição e iteração de abordagem para implementação de ferramenta de suporte, com
vista à submissão e gestão de candidaturas ao nível da publicidade e festividades em
espaços públicos.
Análise e definição de modelo para implementação de Plataforma para Gestão de Topo –
Processos de suporte à decisão, em alinhamento com o Portal Executivo.
Levantamento e analise de soluções informáticas implementadas nos diferentes
departamentos e serviços, enquadradas com a visão de transformação digital a
operacionalizar nos serviços CMA, ao nível da gestão de pendentes e interoperabilidade
entre Sistemas de Informação.
Análise e definição de modelo de plataforma para desenvolvimento de aplicação móvel
para gestão de Ocorrências. Participação na elaboração de caderno de encargos.
Participação na análise de solução informática para gestão de edifícios e equipamentos,
com vista à sua implementação como ferramenta de suporte ao Departamento de
Equipamentos e Frota.
Suporte e operacionalização da componente das infraestruturas de rede, comunicações
e vertente aplicacional, nos Espaços do Cidadão.
Administração e operação de equipamentos e tecnologias de informação de suporte à
gestão municipal.
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Monitorização da disponibilidade da infraestrutura tecnológica Municipal, tendo por base
ferramenta de monitorização opensource (Nagios).
Gestão do contrato de serviços de suporte informático (Service Desk) ao Município.
Acompanhamento técnico e monitorização da execução do contrato de serviços de
comunicações de dados e afins para a Câmara Municipal de Almada.
Gestão de renovação e parametrização dos diversos certificados digitais.
Levantamento e análise de informação para a criação no sistema Easyvista, de catálogo
de serviços internos para Reserva de Viaturas e Manutenção de Instalações para
implementação nos serviços da direção Municipal de Serviços Urbanos;
Quadro estatístico da execução de Pedidos de Serviço / Incidentes concluídos:
▪
▪

Incidentes (total): 1416
Pedidos de Serviço (total): 1383

▪

Média de avaliação da qualidade de serviços do DI, para incidentes: 4,4 (na escala de
1 a 5).
Média de avaliação da qualidade de serviços do DI, para pedidos de serviço: 4,5 (na
escala de 1 a 5).

▪

9.1.4 - Desenvolver o projeto de implementação de um sistema integrado de arquivos na CMA, enquadrado
no Programa de Modernização Administrativa;

Garantidas a recolha, tratamento e difusão dos fundos documentais sob custódia do
Arquivo Intermédio com a aplicação Archeevo. Garantida a avaliação e seleção
documental em Arquivo Intermédio para Conservação/Eliminação (de acordo com a
legislação em vigor). Envolvimento no Projeto de Sistema Integrado de Arquivo (SIA).
9.1.5 - Reforçar o parque informático dotando-o de mais equipamentos no âmbito de execução de projetos
(exemplo “Almada WiFi+”), servidores, equipamentos de rede e de segurança, de armazenamento de médio
porte, e licenciamento de software base e aplicacional;

Execução do projeto “Almada Wifi+”, para expansão de solução de acesso WiFi aos
munícipes e visitantes do concelho de Almada, com a implementação de mais 16 locais
de acesso público WiFi, alem dos 39 já disponíveis. Gestão, planeamento e
acompanhamento técnico na implementação.
Submissão da candidatura ao programa da Comissão Europeia Wifi4EU, tendo em visto a
substituição de equipamento WiFi obsoletos.
Apoio técnico contínuo e manutenção dos recursos tecnológicos disponíveis nos espaços
municipais de utilização pública.
9.1.6 - Implementar o “Projeto de Segurança Informática”, destinado a assegurar a proteção dos serviços e
dos utilizadores da Câmara Municipal de Almada contra as ameaças existentes na Internet e em estrita
observância do regime legal de proteção de dados;

Implementação de solução tecnológica de segurança de perímetro para rede de
comunicações municipal.
9.1.7 - Implementar o Projeto de Gestão de Frota por GSM, em virtude da necessidade de garantir a
disponibilização da solução correspondente em dez viaturas da frota municipal, com a instalação de
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equipamentos nas viaturas e disponibilização de acessos a uma Plataforma tecnológica web de localização e
gestão de viaturas em tempo real, para viaturas ligeiras e pesadas;
9.1.8 - Complementar, expandir e renovar a componente tecnológica de videovigilância nas instalações
Municipais em Vale Figueira Parque de forma a responder adequadamente às necessidades atuais dos
serviços, facilitando a sua fluência sem prejudicar a segurança dos equipamentos, materiais, pessoas e edifício
e em estrita observância do regime legal de proteção de dados;
9.1.9 - Implementar o Novo Sistema Contabilístico da Administração Pública, com a aplicação SNC AP Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Publicas, para o qual o Município foi
selecionado como Câmara-Piloto;

Processo transitoriamente suspenso aguardando orientações via DGAL.
9.1.10 - Alargar a infraestrutura de rede de Fibra Ótica, nomeadamente ao Alto do Índio, Sun Centre e
Assembleia Municipal;

Na sequência do estudo prévio para ligação do Alto do Índio, Sun Centre e Assembleia
Municipal à infraestrutura de rede de Fibra Ótica municipal, desenvolvimento de proposta
e de pedido de autorização de despesa, para iniciar o respetivo processo aquisitivo;
Elaboração do estudo prévio para a ligação do edifício Chalet Ribeiro Teles à infraestrutura
de comunicações municipal, com consequente desenvolvimento do processo aquisitivo e
execução.
9.1.11 - Preparar a introdução de novas aplicações ao nível da gestão de recrutamento, formação e de
contraordenações, na componente de sistemas da informação;
9.1.12 - Reforçar a informatização e racionalização do universo de plataformas digitais, para promoção de
uma eficaz e completa circulação e utilização da informação.

Conclusão da implementação de atualização da aplicação Gestão Documental para nova
versão WebDoc 2016;
Apoio técnico ao correto funcionamento, atualização e manutenção da solução de gestão
eletrónica das reuniões de Câmara, "Portal Executivo";
Administração da Plataforma tecnológica de gestão dos sites municipais nas suas várias
componentes, em especial hardware, comunicações, software de base e software
aplicacional;
Gestão do contrato de serviços de Administração da Plataforma Linux, Oracle e Sites
Municipais, e elaboração da proposta e Clausulas Técnicas para o desenvolvimento de
novo procedimento de aquisitivo;
Planeamento de evolução de plataforma de suporte à gestão da relação com o Munícipe
(CRM);
Atualização das versões das aplicações do ERP SIGMA, apoio aos utilizadores e
desenvolvimento ou atualização de circuitos de workflow;
Apoio aos utilizadores e monitorização das aplicações.

9.2 - SIMPLEX AUTÁRQUICO +
9.2.1 - Retomar o programa Simplex para a Administração Pública sob designação Simplex+, destinado à
simplificação e melhoria do serviço prestado, incluindo medidas de agilização e eficácia administrativa, a
estender a outras entidades das várias administrações e em benefício dos utentes dos vários serviços públicos;
9.2.2 - Adaptar os serviços municipais à prática de atos e procedimentos administrativos simplificados e
desmaterializados já previstos legalmente, permitindo a agilização das respostas aos pedidos iniciados pelo
cidadão;
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Atualização de formulários da Divisão. Circuito online do Licenciamento de Festividades
(Festas da Cidade) na aplicação SIGMA, em execução. Garantida a gestão de
correspondência nas aplicações de Gestão Documental GESDOC e Medidata.
9.2.3 - Qualificar e otimizar o funcionamento interno dos serviços municipais, com ganhos de tempo e
redução de custos para a administração e para os cidadãos;

Gestão fundiária, medições e certificação,
Asseguraram-se medições de processos, certidões de IMI, certidões de número de
polícia, certidões de construção anteriores a 1951 e certidões de toponímia, nos
seguintes totais:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

741 Medições de processo;
168 Certidões de IMI;
125 Certidões de construção anteriores a 1951;
68 Registos de processos;
524 Direitos a informação;
192 Atendimentos;
2 Deslocações ao local.

No âmbito de processos de toponímia e número de polícia, foram emitidas e/ou
realizadas,
▪
▪
▪
▪

527 Certidões de Toponímia, de número polícia e de freguesia;
116 Informações diversas;
42- Atualizações de capas de processo;
30 – Atualizações de ficheiros toponímicos SIGMA.

Bases de dados de toponímia municipal: assegurou-se a conclusão da harmonização da
Base de Dados da Toponímia com vista à sua integração em SIG, tendo sido concluída a
estrutura da base de dados pelos SMAS. A partir desta conclusão, a DIGTP iniciará o
respetivo carregamento e atualização dos dados relativos à toponímia municipal.
Apoio a serviços externos à CMA:
Apoio e esclarecimento de munícipe sobre o PDM em vigor e o processo de revisão;
Fornecimento, por solicitação do AICEP, de informação sobre terrenos municipais
disponíveis para uma pretensão de um investidor da Coreia do Sul, o qual procura uma
localização para instalar uma fábrica para produção de dispositivos médicos;
Fornecimento a investidores de informação cartográfica 2001 em formato vetorial
(autocad) da zona entre Trafaria e Banática;
Informação sobre cadastro de telecomunicações requerido por empresa para área
comercial a construir na Charneca de Caparica;
No âmbito do protocolo de colaboração entre o INE e a CMA, e por solicitação do INE,
procedeu-se ao fornecimento da informação georreferenciada (eixos de via, toponímia
e números de polícia) para a melhoria da Base Geográfica de Edifícios;
A elaboração do extrato do PDM (REN, Condicionantes, Ordenamento) de um terreno
em Murfacém, para o qual há uma pretensão privada de investimento (agroturismo);
Apoio e esclarecimentos a proprietários relativos ao estudo urbanístico preliminar do
Pica-galo tendo em vista a sua operacionalização no âmbito do RJUE.
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Apoio à comunidade educativa
Fornecimento de informação cartográfica vetorial (cartografia 2001 em autocad) de
Almada, à Universidade de Dresden, no âmbito do programa Europan;
Fornecimento a estudante de arquitetura da Universidade de Évora de informação
cartográfica histórica e cartografia de 2011 (pdf) e cartografia 2001 eu formato vetorial
para a frente ribeirinha norte (Quinta da Arealva);
Fornecimento de cartografia de 2001 no eixo Cacilhas- Almada (Cristo-Rei) em formato
cad à equipa do ISCTE, no âmbito do mestrado integrado em arquitetura;
Fornecimento a empresa privada de ficheiros shapefile da carta de ordenamento do PDM
e cartografia 2011 incidente na Quinta dos Espadeiros;
Fornecimento a empresa privada de cartografia cad da RAN e REN em Costas de Cão, no
âmbito de projeto a desenvolver nessa área;
Fornecimento de cartografia histórica da área da Trafaria a estudante de arquitetura do
ISCTE;
Investigadores do curso de mestrado integrado em arquitetura da Universidade de Évora
(através da disponibilização de ficheiros de imagem referentes à cartografia histórica da
cidade de Almada e Cartografia de 2011);
Aluno do curso de mestrado de Arquitetura Paisagista, (cartografia histórica com a
delimitação das quintas do concelho);
Aluno do curso de mestrado de Design e Cultura Visual do IADE, (cartografia da Quinta da
Arealva e área envolvente);
Aluno do curso de mestrado integrado de Arquitetura, da Faculdade de Arquitetura da
Universidade Técnica de Lisboa (estudos, planos e visão estratégica para a Costa da
Trafaria);
Estudantes do curso de MBA (Master of Business Administration) em Reabilitação,
Regeneração e Requalificação Urbana, da Escola Superior de Atividades Imobiliárias
(estudos, planos e visão estratégica para a Costa da Trafaria);
Estudantes do curso de mestrado em Arquitectura da FAUL e do ISCTE (cartografia e
informação de base relativa à Quinta do Almaraz);
Estudantes de Design da Universidade de Lusíada de Lisboa (informação cartográfica e
urbanística para o Centro Histórico de Almada.
Em apoio a serviços internos da CMA:
Fornecimento à Divisão de Reconversão Urbanística de AUGI (DRUAUGI) de informação
referente à área das vias nos núcleos urbanísticos e AUGI; plantas atualizadas com as
AUGI do concelho; e fornecimento à DRUAUGI de plantas com os processos urbanísticos
nos núcleos urbanísticos 24; 47 e 48;
Fornecimento à Divisão de Projetos e Obras da Carta de Ordenamento do PDMA e de
Planta com os ortofotomapas do concelho de Almada;
Fornecimento ao Adjunto do Vereador João Couvaneiro de planta com a base
cartográfica da Frente Atlântica entre a Trafaria e a Costa da Caparica;
Fornecimento ao Adjunto do Vereador João Couvaneiro de planta com a base
cartográfica do concelho de Almada; procedeu-se à avaliação das possibilidades de
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construção no terreno da antiga escola de Costas de Cão, na sequência de pedido de
cedência de terreno pela Associação Lifeshaker para instalação da sua sede e edifícios de
apoio à sua atividade; no âmbito do Eurovelo1 – Rota da Costa Atlântica,
desenvolvimento da planta com a proposta de traçados e participação em reunião
técnica de articulação com a Câmara municipal de Sesimbra;
Fornecimento dos ortofotomapas do concelho (formato digital) à Direção Municipal de
Economia, Inovação e Comunicação;
À Direção Municipal de Obras, Mobilidade e Urbanismo assegurou-se a elaboração de
uma planta com as áreas urbanas de génese ilegal anteriores à Lei das AUGI; elaboração
de Carta com a localização dos terrenos e fogos de habitação a custos controlados no
concelho de Almada. Cruzamento com os terrenos privados da CMA e folga urbanística
para identificação de possíveis bolsas para uma política de habitação; Elaboração de
estudo para a identificação de terrenos na Sobreda/Charneca para a localização de uma
escola EB1/JI; fornecimento de informação sobre a extensão de vias existentes no
concelho; contabilização das vias e espaços verdes na Herdade da Aroeira; planta com a
localização dos parques de campismo existentes no concelho e titularidade dos terrenos;
Resposta ao pedido de informação Divisão de Turismo para o Estudo de Impacte do
Turismo na Cidade e Região de Lisboa, da Deloitte;
Resposta a pedido de informação dirigido pelo Gabinete de Apoio à Presidência sobre a
área de jurisdição do território da Igreja Paroquial do Pragal e terreno envolvente,
nomeadamente o talude a poente; fornecimento de informação georreferenciação dos
serviços municipais e elaboração de planta com os mesmos;
Ao Departamento de Administração Urbanística: Fornecimento do enquadramento
regulamentar em vigor para a parcela de terreno existente na área adjacente
universidade Egas Moniz; Resposta a pedido de informação da DGAU1 (1374/GP/18) no
âmbito do esclarecimento quanto à área de jurisdição em torno do território envolvente
à Igreja Paroquial do Pragal; à DGAU 1, no âmbito da apreciação de projetos de
operações de loteamento, através da elaboração de parecer sobre a adequabilidade da
operação de loteamento de reconversão na Corvina (L656/90) aos objetivos e diretrizes
de ordenamento que emanam do Estudo de Enquadramento Estratégico da Costa da
Trafaria (EEECT), fornecimento de informação cartográfica de troço da Rua Petróneo
Amor de Barros, elaboração de parecer no âmbito de um processo de expropriação em
Tribunal (envolvendo a produção de cartografia temática) e atendimento a Perito do
Tribunal de Almada para esclarecimento de questões; emissão de parecer, enquadrado
no âmbito do PUAN e do PDM, relativo ao pedido de Informação Prévia de Obras de
Construção e Ampliação correspondente à 3.ª fase de ampliação das instalações do
Hospital Particular de Almada;
Fornecimento à DRRU de plantas com a cartografia de 1957 e 1976 na área da futura
ARU da Costa da Caparica; informação cadastral relativa aos núcleos urbanísticos,
alvarás, loteamentos e processos de construção em formato vetorial;
Fornecimento ao serviço municipal de Proteção Civil de informação georreferenciada em
shapefile dos Censos 2011 (BGRI) ao nível da subsecção (população, edifícios);
assegurou-se o apoio técnico à Revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra
Incêndios, envolvendo a elaboração dos conteúdos de base para o Caderno II do Plano,
relativos à População, mapas temáticos com indicadores socioeconómicos; fornecimento
de relatório contendo cartografia da zona do 2º Torrão e um ficheiro pdf com elementos
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de caraterização do Bairro do 2º Torrão provenientes dos Censos de 2011 (INE) apurados
ao nível das subsecções estatísticas;
À Divisão de Habitação fornecimento de cartografia dos Torrões com a delimitação da
área de jurisdição da APL da Carta de Condicionantes do PDM;
À Divisão de Desenvolvimento Económico e Emprego, procedeu-se ao fornecimento dos
extratos das Plantas de Ordenamento, REN, RAN e Outros Condicionantes do PDMA
relativo a um terreno na Charneca de Caparica e da antiga Piscina da Academia
Almadense, fornecimento de dados cadastrais e de caraterização do edificado da Ex CPP;
Fornecimento à Divisão de Salubridade da Base Geográfica de Edifícios para a
prossecução do Plano de Contentorização para o Município de Almada - horizonte 20202030;
À ECalma assegurou-se o apoio técnico e logístico, através da impressão de Plantas
relativas à Requalificação da antiga EN377 – Proposta de alteração do Estudo Prévio;
Apoio à DECAM no âmbito do Plano metropolitano de adaptação às alterações
climáticas. Envio de informação georreferenciada em formato shapefile, referente ao
património classificado e em vias de classificação do concelho de Almada. A elaboração
do extrato do PDM (REN, Condicionantes, Ordenamento) de um terreno em Murfacém,
para o qual há uma pretensão de investimento; elaboração de extrato do modelo de
ordenamento do POC-ACE e da planta de ordenamento proposta no âmbito da Revisão
do PDM, para a zona da Cova do Vapor e 2º Torrão. Recolha de elementos de
caraterização socioeconómica da população residente nessas zonas e elementos de
caraterização dos núcleos PER, e no âmbito da análise e apreciação de operações
urbanísticas de interesse relevante para o Município: Almada Atlético Clube de alteração
da ocupação e utilização de uma parcela de terreno que lhe foi cedida pelo Município em
direito de superfície;
À direção do DPUDE, no âmbito da análise e apreciação de operações urbanísticas de
interesse relevante para o Município: Almada Atlético Clube de alteração da ocupação e
utilização de uma parcela de terreno que lhe foi cedida pelo Município em direito de
superfície; sistematização dos dados georreferenciados disponíveis com potencialidades
de serem integrados numa lógica de dados abertos e a serem ponderados no âmbito de
uma candidatura, envolvendo ainda: fornecimento da localização georreferenciada
(Shapefile) das piscinas existentes no município, assim como das Normas de
programação dos Equipamentos Coletivos (Piscinas);
Divisão de Educação: assegurou-se o apoio técnico à reanálise da candidatura de
estudante aos transportes escolares, através de análise técnica em Geomedia; realização
de estudo de alternativas de localização de equipamentos de educação EB/JI para a zona
da Sobreda da Caparica; e apoio técnico e logístico á revisão da Carta Educativa (em
articulação com os trabalhos de RPDMA).
Em concreto no âmbito da elaboração de propostas de melhoria contínua de processos e dos
serviços municipais:
Assegurou-se a continuidade do processo de monitorização das ações desmaterializadas
dos processos de gestão fundiária, toponímia e de medições dos processos integrados no
âmbito do Regulamento Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE);
Participação em sessão de apresentação “Regularização da ribeira da Foz do Rego e vala
da quinta de Stª Teresa”, promovida pelos SMAS, com vista à articulação dos vários
serviços CMA e SMAS.
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Assegurar o desenvolvimento do SIG:
Assegurou-se o trabalho de reflexão sobre o Plano Estratégico de Desenvolvimento do
SIG Municipal, apresentado pela equipa Hexagon, envolvendo a construção de uma
proposta de prossecução para o desenvolvimento do SIG Municipal; Análise à Proposta
de Projeto de Governação SIG, desenvolvida pela Hexagon/Intergraph;
Procedeu-se à elaboração de um documento com a análise, identificação de aspetos
críticos e contributos à proposta desenvolvida pela DGT no âmbito do processo de
participação na elaboração final das novas Especificações técnicas de cartografia e
informação geográfica de referência (Modelo Topográfico);
Assegurou-se a atualização da informação dos alvarás e loteamentos; e a elaboração do
historial dos trabalhos SIG no Município;
Reunião de trabalho com o Departamento de Informática conducente à delineação de
um plano de trabalhos para a prossecução do SIG Municipal e com o sr. Prof. José
Tenedório da FCSH/UNL) para apoiar a proposta com a sistematização das etapas e
fatores críticos para o desenvolvimento do SIG Municipal;
Desenvolvimento de documento com as competências e plano de trabalho do GIGURB;
Compilação da informação a tratar e disponibilizar futuramente no webmap municipal;
Início do tratamento da informação a disponibilizar no webmap municipal (PP2-Polis);
Conversão de alguma informação SIG para geodatabase;
Reunião de trabalho com a Natural GIS, especialista em software SIG opensource, com o
objetivo de avaliar opções técnica na área do SIG.
9.2.4 - Melhorar a prestação de serviços aos munícipes e às empresas, em condições de qualidade e
acessibilidade, disponibilizando funcionalidades em diferentes canais, especialmente por via eletrónica e
aplicando o princípio do balcão único;
9.2.5 - Promover um simplex fiscal destinado a simplificar ou por qualquer forma aliviar a complexidade e
responsabilidades associadas à carga fiscal local, e de modo a promover a competitividade local em termos
legalmente adequados;

Acompanhamento técnico na implementação/configuração da aplicação e-Sport na
geração de referencias multibanco com check digit e referencias de pagamento para
pagamento imediato.
9.2.6 - Promover a integração informacional e de procedimentos entre as diferentes administrações
públicas, por via do reforço dos espaços de colaboração e cooperação, da circulação e da partilha da
informação, e da divulgação e reprodução de boas práticas;
9.2.7 - Assegurar o desenvolvimento e disponibilização do Sistema de Informação Geográfica Municipal
(SIGMA) como plataforma tecnológica fundamental para a modernização administrativa, tanto ao nível dos
procedimentos internos como dos serviços prestados ao público (WebSIG), aprofundando as suas
funcionalidades e a sua facilidade de uso pelos interessados;

Gestão do contrato de licenciamento corporativo de software SIG e elaboração da
proposta e de Especificações Técnicas para o desenvolvimento do novo procedimento
aquisitivo;
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Configuração de servidor físico com software livre (Ubuntu) para testes de
desenvolvimento software SIG.
9.2.8 - Preparar os serviços para uma estratégia de acessibilidade através de dispositivos móveis (tablets,
telemóveis inteligentes) e melhorar o acesso aos serviços públicos disponibilizados pela internet, facilitando a
sua busca com recurso a motores de pesquisa;

Monitorização e apoio técnico ao funcionamento da aplicação móvel (App) de notificação
de ocorrências "AlmadaMaisPerto", disponível em App Store (iOS) e Google Play
(Android).
9.2.9 - Aproveitar as plataformas assentes em estratégias de comunicação e partilha -- incluindo redes sociais
-- para efeitos da difusão de informação e a realização dos procedimentos possíveis por essa via, tendo em
vista a facilitação de procedimentos formais e/ou a sua agilização;
9.2.10 - Disponibilizar nos sítios municipais mecanismos de autenticação para efeitos de participação em
procedimento administrativo com base no cartão de cidadão e na chave móvel digital, designadamente em
matéria contraordenacional ou de contencioso jurídico;
9.2.11 - Generalizar internamente a utilização do cartão de cidadão na assinatura de documentos,
diminuindo a circulação de papel.

Levantamento de necessidades e análise das necessidades para concretização deste
objetivo.
Continuação do processo de desmaterialização dos documentos, através da criação de
Informações de Serviço em formato digital com posterior assinatura eletrónica via correio
eletrónico ou gestão documental.

9.3 - E-GOVERNMENT, CIDADANIA DIGITAL E PARTICIPAÇÃO
9.3.1 - Dotar os cidadãos de mecanismos adicionais de acesso eletrónico que permitam, por via dos mesmos,
participar plenamente e exercer os seus direitos de cidadania, usando-os de forma responsável e correta, num
ato de democracia digital;

Desenvolvimento de circuito online do Licenciamento de Festividades (Festas das Cidade)
- aplicação Sigma - Gestão de Publicidade e Ocupação de Via Pública (em finalização).
9.3.2 - Contribuir para a qualidade da democracia local através da adoção de instrumentos de transparência
absoluta no relato da atividade da autarquia, introduzindo canais para informação e prestação de contas aos
cidadãos, e acesso a práticas de consulta e de envolvimento nas decisões que afetem o seu quotidiano;

Acompanhamento e colaboração na execução e revisão orçamental, elaboração de
propostas de alteração ao orçamento, análise para correta classificação orçamental e
cabimentação dos pedidos de aquisição de todos os serviços, processamento da
faturação, gestão da receita municipal e da dívida, elaboração de informação de gestão,
e colaboração com os Revisores Oficiais de Contas.
Colaboração na elaboração do Regulamento de Comércio a Retalho Não Sedentário.
Elaboração e divulgação dos Editais relativos aos Atos Municipais.
Relatórios anuais e de prestação de contas de 2017 para DGAL; Controlo e resposta a
diversos inquéritos obrigatórios do INE; Elaboração da proposta de 1ª Revisão do
Orçamento de 2018; Realização dos procedimentos destinados à consolidação de contas.
Elaborados 118 Contratos, efetuadas 3 adendas a Contratos e 1 Contrato Promessa.
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Produção e distribuição de 48 «Comunicações» e respetiva divulgação da produção
legislativa e jurisprudencial com impacto na atividade municipal;
Instrução de 44 procedimentos de natureza disciplinar – 38 disciplinares comuns e 6 de
inquérito;
Elaboração de um total de 842 pareceres, Informações de Serviço e outros instrumentos
jurídicos sobre matérias de relevância municipal;
Análise, aperfeiçoamento (ou elaboração) e validação de 312 Propostas de Deliberação a
submeter à Câmara Municipal e de 164 propostas de Despacho validadas a submeter à
Sr.ª. Presidente da Câmara;
Assessoria jurídica presencial à totalidade das reuniões do Órgão Executivo;
Assessoria jurídica presencial à totalidade das sessões do Órgão Deliberativo;
Acompanhamento judicial de todos os processos pendentes (excecionados os de
contraordenação);
Diligências instrutórias em 196 petições no âmbito da responsabilidade civil
extracontratual do Município;
Instauração de 90 processos de contraordenação e diligências em vários processos de
contraordenação pendentes;
Instauração de 485 processos de execução fiscal e cobrança da dívida de 1.478 processos
correspondentes a um total de receita de 134 075,21 €;
Foram instaurados 767 Processos no Âmbito da Fiscalização Municipal.
Participação na elaboração de documentos de Prestação de Contas de 2017, apuramento
de indicadores do endividamento municipal e elaboração do Relatório de Execução
Financeira;
Participação na elaboração do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para 2018,
assegurando elaboração de documentos obrigatórios, análise financeira, tratamento de
dados na aplicação informática, assim como procedimentos de integração do orçamento;
Envio de relatórios mensais, trimestrais e anuais para a DGAL, através do Sistema
Integrado de Informação das Autarquias Locais (SIIAL);
Execução do cálculo, apuramento e reporte mensal dos fundos disponíveis;
Controlo e resposta a diversos inquéritos do INE e IGF;
Preparação de ferramenta de gestão interna para monitorização do planeamento e
controlo de execução de projetos inscritos em Grandes Opções do Plano, a disponibilizar
aos serviços;
Com base na execução orçamental do ano 2017, foi elaborada a proposta da 1ª Revisão
do Orçamento de 2018;
Desenvolvidos os procedimentos para elaboração da prestação de Contas Consolidadas
do exercício de 2017 do grupo municipal, composto pelo Município (entidade-mãe),
SMAS, empresa municipal ECalma (detida em 100%) e associações controladas pelo
Município (Ageneal, Arribatejo e Novalmadavelha);
Na sequência da Reestruturação Orgânica dos serviços do Município de Almada, e de
acordo com as Regras de Execução aprovadas em sede do Orçamento de 2018, foram
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reavaliadas as responsabilidades dos Serviços e dos respetivos Dirigentes, com objetivo
de assegurar a execução orçamental por cada unidade orgânica, de projetos e ações
inscritos em Grandes Opções do Plano, face à nova estrutura;
Com base em informação disponibilizada pela Autoridade Tributária, foram efetuados
estudos sobre os impostos municipais, nomeadamente, IMI, IMT, Derrama, IRS, com
objetivo de preparação do orçamento da receita para 2019, formalizando as propostas
respetivas para reunião da Câmara Municipal;
Procedeu-se à atualização de taxas, para o ano 2019, por aplicação do índice de preços
no consumidor (para o Continente, com exceção da habitação), de acordo com o art.º 3º
do Regulamento de Taxas do Município de Almada, aprovado em 29 de abril de 2016 pela
Assembleia Municipal, com respetivas alterações;
Com base no mesmo critério, foi formalizada a proposta de atualização de preços, para
2019, submetida à aprovação da Câmara Municipal;
A Divisão participou na elaboração de instrumentos municipais de planeamento
financeiro para o ano 2019, nomeadamente na elaboração do Orçamento e das Grandes
Opções do Plano, assentes nos estudos de avaliação das receitas e despesas municipais e
em conformidade com os objetivos definidos pelo Executivo Municipal.
9.3.3 - Transmitir em streaming as reuniões de câmara, e manter em arquivo online o respetivo histórico, para
acessos permanentes e responsabilização permanente dos decisores locais;
9.3.4 - Disponibilizar para app online informação sobre a qualidade da água e do ar de Almada, e de modo
sucessivo e no futuro acrescentar camadas adicionais de informação acerca de utilidades diversas controladas
pela autarquia;
9.3.5 - Oferecer informação municipal útil via app, em tempo real por georreferenciação, designadamente
na forma de trilhos pedestres, percursos clicáveis e análogos.

9.4 - ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS E SIMILARES
9.4.1 - Prever e regulamentar, ouvidas as demais forças políticas eleitas, mecanismos de âmbito municipal da
tipologia de “orçamento participativo”, incluindo um ou mais projetos, ou iniciativas segmentadas por
temática ou âmbito geográfico;

O Município de Almada acolheu no dia 28 de março, no Cine-Incrível, um Encontro
Participativo, no âmbito do Orçamento Participativo Portugal 2018 (OPP), que contou
com a presença da Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Dra.
Graça Fonseca. Neste encontro, em que participaram perto de 60 pessoas, foram
apresentadas cerca de 10 ideias/projetos ao OPP.

9.4.2 - Divulgar amplamente a abertura do(s) orçamento(s) participativo(s) de âmbito municipal, e criar
condições para uma participação simples, empenhada e responsável dos cidadãos.

9.5 - ACESSIBILIDADE E TRANSPARÊNCIA
A transparência da atividade da Administração Pública, e em particular dos órgãos das autarquias locais, é
um elemento indispensável à qualidade da Democracia, permitindo aos cidadãos acompanhar, escrutinar e
avaliar a atividade dos seus representantes.
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Participação no grupo de trabalho do Plano Estratégico para o desenvolvimento do SIG
Municipal, designadamente a análise do documento “Plano Estratégico do
Desenvolvimento do SIG Municipal”, desenvolvido pela empresa Hexagon SI.
Compilação e formatação de documentos, planos e relatórios de projeto dentro das áreas
de competência da divisão, para disponibilização no portal da transparência, onde se
destaca, por exemplo, o Plano Almada Ciclável, a Agenda Local 21 de Almada, o Plano de
Ação Local para a Biodiversidade e a Calculadora da Pegada Ecológica.
No que respeita ao IMI foram asseguradas as entradas dos pedidos referentes à
bonificação da taxa do referido imposto para, na sequência da deliberação municipal em
matéria de majorações e minorações de IMI e de acordo com os procedimentos
administrativos aprovados, para assegurar a transmissão atempada junto da AT dos
agravamentos e benefícios fiscais a serem aplicados no ano seguinte.

Ainda neste contexto, os serviços da Divisão de Manutenção de Equipamentos
Municipais realizaram 9 intervenções no apoio logístico à realização das Sessões da
Assembleia Municipal.

9.5.1 - Permitir o acesso dos cidadãos às informações e atos de gestão autárquica, sejam eles de natureza financeira,
administrativa, de contratação pública ou de apoios ao movimento associativo;

Divulgados ao abrigo da Lei aplicável, os Editais referentes às deliberações do Executivo
Municipal e os Despachos. Assegurados os pedidos de bonificação de taxa de IMI de
acordo com os procedimentos administrativos aprovados e transmissão atempada junto
da AT para aplicação no ano seguinte.
9.5.2 - Permitir o acesso aos indicadores relativos à atividade económica local de cidadãos e empresas, e deste
modo disponibilizar conhecimento sobre a dinâmica económica do Município
9.5.3 - Criar uma área de estatísticas e dados abertos, no site municipal, relativos aos serviços prestados pelo
Município ao nível da educação, águas, resíduos urbanos e habitação;
9.5.4 - Criação do “Portal da Transparência”, para efeitos de agregação e divulgação de todas as matérias
relacionadas com a gestão do Município, utilização de bens públicos, e processos nos quais seja possível a
participação dos cidadãos.

Desenvolvida a componente técnica/informática, da área “Portal da Transparência”.
Início da recolha de dados.

9.6 - ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE
9.6.1 - Desenvolver e implementar no Contact Center municipal a ferramenta de atendimento chat online ou
outra forma de atendimento virtual, através do site institucional;

Ferramenta desenvolvida e implementada.
9.6.2 - Adotar circuitos de receção e tramitação de requerimentos submetidos por via eletrónica -- email
almadainforma ou registados através do facebook institucional;
9.6.3 - Assegurar a centralização e tramitação de todas as reclamações recebidas num único suporte de
Gestão Documental, categorizadas e georreferenciadas, com monitorização do processo de análise e resposta
ao cidadão;
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Envolvimento no Projeto de Gestão de Reclamações que engloba tratamento, relação
com o sistema de Gestão documental, procedimentos adequados, workflow, no sentido
da implementação transversal em todos os serviços.
9.6.4 - Conceber a apresentar proposta de redefinição do modelo de atendimento municipal vigente, após a
conclusão do diagnóstico a correr sobre o mesmo;
9.6.5 - Compilar e disponibilizar catálogo de serviços oferecidos ao cidadão nos atendimentos municipais e
partilhados (quando aplicável);
9.6.6 - Assegurar a atualização permanente da informação municipal acerca do Atendimento Zero, disponível
no Balcão do Empreendedor e através das novas formas de contacto a disponibilizar.

Remetida e atualizada a informação no Balcão do Empreendedor relativo ao novo
Regulamento e Tabela de Taxas e Preços 2018.
Realização de atendimentos no DAGF: Presencial - 3.332, o que representou um aumento
de 9,93% de atendimentos em 2018 face ao ano de 2017; Telefónico - 4.231, obtendo um
aumento de 12,71% em relação ao ano de 2017; Requerimentos registados - 2.862;
Certificados de cidadão da EU - 774; Editais publicados - 167; Alvarás emitidos de
Licenciamentos diversos - 232; Documentos registados na Gestão documental - 1.148;
Requerimentos recebidos através do Balcão do Empreendedor - 1.261; Guias de receita
emitidas - 1.904 num valor total de 145.131,71 €; Notificações pessoais – 59.
Realização de atendimentos na Loja do Munícipe: aumento de 10,2% de atendimentos
em 2018 face ao ano de 2017, totalizando 46.064, em que o atendimento relativo aos
SMAS representou cerca de 74,5%, (34.328) face a 25,5% (11.736) de atendimentos
relativos à Câmara.
Realização de atendimentos no Contact Center: telefónicos - 8.357, sendo a Linha
Atendimento Municipal (Linha de suporte ao Programa Almada Cresce Contigo) o
atendimento mais expressivo com 50,6%. O atendimento Mobile Via APP “Almada mais
perto” representa 50,6% do total, com 1.639 ocorrências registadas.

9.7 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS
9.7.1 - Planear para a poupança e utilização criteriosa de bens e fornecimentos energéticos, pelos serviços
municipais, visando uma poupança efetiva em 2018 de 5% em água e eletricidade, e a programar
quantitativamente para os anos futuros;

Pedido de parecer para aquisição de bateria de condensadores para redução consumo
energético.
9.7.2 - Promover a redução efetiva dos custos de funcionamento das instalações municipais, em montantes
a programar pelos serviços para os anos futuros, incluindo a possibilidade de otimização de custos e espaços
por via da relocalização;
9.7.3 - Assegurar em permanência informação para a gestão, relativa aos encargos fixos municipais e sua
divulgação pelos responsáveis para controlo, incluindo a monitorização e divulgação periódica aos serviços;

Acompanhamento e colaboração na execução e revisão orçamental, elaboração de
propostas de alteração ao orçamento, análise para correta classificação orçamental e
cabimentação dos pedidos de aquisição de todos os serviços, processamento da
faturação, gestão da receita municipal e da dívida, elaboração de informação de gestão,
e colaboração com os Revisores Oficiais de Contas.
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Informação financeira e orçamental resumida para o ano de 2018: Receita liquidada:
109.089.519,00€ (inclui saldo de gerência); Receita cobrada: 109.429.520.43€ (de
liquidações do ano n-1 e ano n, inclui saldo de gerência); Cabimentos emitidos:
94.396.106,32€; Compromissos emitidos: 90.991.006,81€; Faturas registadas:
84.760.522.23€; Ordens de pagamento liquidadas 84.453.320,42€; Pagamentos
efetuados: 84.453.320,42€.
Concluída a parametrização das tabelas de faturação e consumo de energia elétrica e
água, e divulgação dos dados.
9.7.4 - Estudar e implementar novas modalidades de pagamento online mais eficazes e eficientes, sem prejuízo da adoção
imediata do pagamento via “multibanco na hora” -- sempre que possível em função das circunstâncias e do procedimento
em causa --, e avaliar a introdução do pagamento por débito direto;

Acompanhamento técnico na implementação/configuração da aplicação e-Sport na
geração de referencias multibanco com check digit e referencias de pagamento para
pagamento imediato.
9.7.5 - Avaliar o estado e situação contratual atual da frota municipal e prosseguir a implementação do respetivo plano de
gestão e renovação, a rever para o presente mandato, garantindo em permanência as condições de circulação e a segurança
de passageiros e de terceiros;

Prosseguimento em conjunto com os serviços utilizadores da definição de caraterísticas
técnicas para a aquisição de viaturas e máquinas de acordo com plano de renovação da
frota.
▪
▪
▪
▪
▪

2 Máquinas mini pá carregadoras
1 Viatura ligeira de mercadorias 6 lugares e carga
1 Veiculo Moto cão
2 Viaturas ligeiras de mercadorias
1 Máquina limpeza praias

Foi revisto o seguinte caderno de encargos:
▪

1 Maquina Pavimentadora;

Identificação em conjunto com os serviços utilizadores, das necessidades ao nível de
viaturas e máquinas, nomeadamente processos de aquisição em curso:
▪
▪

8 Viaturas pesadas de recolha de resíduos urbanos
1 Viatura 26 Ton de recolha de resíduos urbanos

Processos concluídos (aquisições efetivas):
▪
▪

1 Viatura 26 Ton de recolha de resíduos urbanos
Aluguer de 1 Viatura de 19 Ton de recolha de resíduos urbanos

Elaboração/conclusão dos processos de reparação de investimento nas seguintes
viaturas:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

72-AX-25 – substituição da plataforma traseira
86-21-SX – reparação geral charriot, elevador e borrachas
25-20-LU – reparação geral sistema
23-BB-85 – reparação geral eixo direcional
36-MV-90 – reparação geral da grua e patola
23-BB-63 – caixa de velocidades
72-AZ-55 – seletor e caixa de velocidades
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

10-HH-33 – seletor e caixa de velocidades
46-MF-92 – sistema comando da superestrutura
30-79-FJ – reparação geral da placa compactação e cuba
08-QP-59 – motor e turbo
58-AX-13 – motor
23-BB-85 – reparação geral eixo direcional
25-FT-78 – eixo traseiro

Elaboração, em colaboração com os serviços do Aprovisionamento, das peças dos
seguintes procedimentos de fornecimento contínuo de bens e serviços, para:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reparação de viaturas ligeiras;
Reparação de viaturas pesadas;
Reparação de máquinas;
Aquisição de peças para viaturas;
Aquisição de peças para máquinas;
Ferramentas e equipamento oficinal;
Máquina de lavagem de equipamentos;

Emissão de 2.057 ordens de trabalho de manutenção preventiva e corretiva de reparação
de viaturas e máquinas da frota Municipal, das quais 1.796 já se encontram encerradas;
Valores das OT´s:
▪
▪
▪

Artigos - €356.712,44;
Mão-de-obra - €7.016,18 (apurada);
Outros - €155.304,55.

Elaboração de 783 procedimentos de aquisição de bens e serviços, acessórios e peças
auto e de reparações, para viaturas e máquinas da frota municipal;
Solicitações dos diversos serviços da CMA para transporte de pessoas e bens, asseguradas
pelo Serviço Geral de Transportes:
▪

Ano 2018 – 9.301 Serviços, dos quais 213 em autocondução;

Participados e regularizados 94 processos de acidentes rodoviários, com o envolvimento
de terceiros e de viaturas municipais
▪

Participações realizadas pela Divisão da Limpeza Urbana
Viaturas de RSU- 44 Participações
Viaturas ligeiras- 46 participações

▪

Outras Divisões
Viaturas Ligeiras- 8 participações

Numero de processos relacionados com:
▪
▪

Vias Verdes - 10 identificadores substituídos
IPO’s – Efetuadas 171 aprovadas.

Concluídos concursos de aquisição de viaturas de acordo com Plano de Renovação da
Frota. Elaboração de informação sobre plano plurianual de gestão de frota, para avaliação
da sua continuidade.
9.7.6 - Assegurar a conservação e manutenção permanente do património edificado municipal tendo em
atenção princípios de eficiência energética, funcionalidade e amplitude decisória da gestão;
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Assegurada a gestão de contratos nas áreas de Fornecimento de Água; Fornecimento de
Comunicações; Fornecimento de Eletricidade às instalações municipais alimentadas em
BTN, BTE e MT; Fornecimento de Gás; Fornecimento de Serviços Limpeza e Fornecimento
de Serviços Segurança.
9.7.7 - Proceder à reorganização dos serviços tendo em vista a sua otimização funcional, administrativa e
operacional;
9.7.8 - Zelar em permanência pelas boas condições das instalações dos serviços municipais, garantindo os
melhores níveis de conforto, segurança e condições de laboração para todos os trabalhadores e para os
munícipes, incluindo tanto as componentes do edificado como o mobiliário e demais equipamentos de
trabalho;

Implementar novos métodos de trabalho e de diagnóstico no âmbito da utilização,
manutenção e reparação de equipamentos associados à otimização dos serviços e
melhoria das condições de trabalhos, de forma a aumentar a eficiência e produtividade
do serviço.
Os serviços da Divisão de Manutenção de Equipamentos Municipais realizaram 529
intervenções por administração direta em pequenas intervenções de manutenção e
conservação permanente do património municipal edificado (edifícios e equipamentos
municipais), das quais se destacam:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Almada Business Center (17);
Assembleia Municipal (11);
Centro de Recolha Oficial (Canil/Gatil) (8);
Chalet Ribeiro Telles (1);
Contact Center (4);
Cozinha Partilhada de Alfazina (2);
Creche 1.º de Maio (23);
Edifício CMIA (12);
Edifício DASC (R. Bombeiros Voluntários de Almada Nº6) (14);
Edifício Dep. Informática (4);
Edifício DMDS (Av. D. Nuno Álvares Pereira, 74) (32);
Edifício DMEIC (R. Bernardo Francisco da Costa) (8);
Edifício DMOMU (Av. D. Nuno Álvares Pereira, 67) (30);
Edifício dos Paços Concelho (17);
Edifício DRH (Av. Prof. Egas Moniz, 36) (27);
Edifício Fiscalização Municipal (6);
Edifício SG (R. Trigueiros Martel n1) (28);
Edifício SSO (6);
Elevador Panorâmico da Boca do Vento (10);
Estaleiro da Qta. do Rato (4);
Estaleiro de Vale Figueira (41);
Estaleiro do Alto do Índio (34);
Gabinete Parque da Paz (22);
Horto do Pombal (3);
Instalações Limpeza Urbana (7);
Instalações Partilhadas DSEV (14);
Loja do Munícipe (10);
Lojas Espaço Cidadão (2);
Postos de Turismo (12);
Refeitórios (14);
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▪
▪
▪
▪

Sanitários (5);
Serviço Municipal de Proteção Civil (4);
Viveiros Alto do Índio/Capuchos (21);
Outros (14).

Projeto de alterações das Instalações dos Trabalhadores da DEV (Espaços Verdes) e DSAL
(Limpeza Urbana) – Laranjeiro – Mercado do Laranjeiro – Rua D. Duarte – em
desenvolvimento;
Complemento – (instalações dos trabalhadores da DEV e DSAL) – Laranjeiro - Melhoria da
Rede de fornecimento de água – concluído;
Requalificação das Instalações dos Trabalhadores do Viveiro do Alto do Índio:
▪
▪
▪

Levantamento
Projeto – concluído;
Empreitada – Aguarda consignação- Prazo da obra 150 dias.

“Conservação e manutenção da cobertura dos pavilhões do estaleiro de Vale Figueira”:
▪
▪

Levantamento Topográfico – Concluído;
Empreitada – Consignação a 21 de dezembro - Em execução – Prazo da obra 90 dias;

Empreitada de “Cobertura e paramentos exteriores do Armazém do Alto do Índio” –
Aguarda marcação de consignação;
Requalificação das Instalações dos Trabalhadores do Viveiro dos Capuchos –
Levantamento Topográfico concluído.
Assegurada a gestão de contratos nas áreas de Fornecimento de Água; Fornecimento de
Comunicações; Fornecimento de Eletricidade às instalações municipais alimentadas em
BTN, BTE e MT; Fornecimento de Gás; Fornecimento de Serviços Limpeza e Fornecimento
de Serviços Segurança.
9.7.9 - Garantir aos trabalhadores municipais as ferramentas e equipamentos de trabalho adequados ao
desempenho das respetivas funções, em especial no que concerne a equipamentos que contribuam para a sua
completa segurança e proteção pessoal;

Assegurada a gestão de contratos nas áreas de, nomeadamente, Manutenção de
Instalações Elétricas, Manutenção de Ascensores, Manutenção de Sistemas de Alarme de
Intrusão, Manutenção de Sistemas de AQS, Manutenção de Sistemas de Climatização e
Manutenção de Sistemas de Combate a Incêndio.
Iniciou-se e assegurou-se a tramitação de 196 novos pedidos de indemnização por
responsabilidade civil extracontratual, apresentados junto do Município de Almada,
essencialmente relacionados com a conservação das vias rodoviárias, tendo concluído
152 processos.
Assegurou-se ainda 18 processos de Licenciamento e Registo Automóvel, e de
Autorizações Especiais de Trânsito, junto do IMT e Conservatória do Registo Automóvel.
No âmbito da inventariação e controlo de inventário, no período em apreço foram
registados 7.146 novos bens, tendo sido efetuada o controlo de inventário, com
etiquetagem, de 3.493 bens.
No âmbito da gestão de bens e direitos incidentes sobre imóveis, efetuou a gestão de 53
arrendamentos de imóveis de terceiros, 38 processos em que o Município de Almada é
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condómino, 77 direitos de superfície constituídos sobre terrenos municipais, 81
comodatos e 4 concessões de propriedade municipal.
Manutenção contínua de equipamentos e vestuário básico dos trabalhadores.
9.7.10 - Estudar o enquadramento jurídico e administrativo das polícias municipais, e em consequência
projetar e debater cenários exploratórios no contexto das atribuições e serviços do Município de Almada.

9.8 - VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
9.8.1 - Promover a valorização dos recursos humanos municipais, com o alinhamento entre estratégia e
operacionalização, atenta às necessidades dos serviços, assente na partilha e aperfeiçoamento de
conhecimento, no desenvolvimento de competências sociais, profissionais e organizacionais, e alavancando
desta forma o desempenho organizacional.

No âmbito da gestão do mapa de pessoal:
▪

Atualização mensal do mapa de pessoal por carreira/categoria e por unidade
orgânica, executando-se as respetivas alterações, com base na mobilidade dos
efetivos, verificando-se a dezembro de 2018 um total de 1990 postos de trabalho dos
quais 1758 preenchidos por vínculo e 232 novos postos de trabalho por preencher;

▪

Aprovação da proposta de alteração ao mapa de pessoal de 2018 e da proposta de
mapa de pessoal para 2019, com um total de postos de trabalho preenchidos e a
preencher de 1990 e 2092, respetivamente;

▪

Adaptação do mapa de pessoal e demais indicadores à nova macroestrutura orgânica
em vigor desde do dia 04 de outubro;

▪

Adaptação da Base (Access) do Mapa de Pessoal à nova macroestrutura, atualizada
mensalmente para efeitos de Indicadores de Gestão e Mapa de Pessoal;

▪

No âmbito da aplicação SIIAL, e no cumprimento das nossas responsabilidades e
prazos estabelecidos, realizou-se o preenchimento dos quadros de Pessoal ao
Serviço, referentes ao número de trabalhadores e volume de entradas e saídas
nomeadamente Balanço Social de 2017, Saldos Iniciais, Reportes Trimestrais e
Semestrais do ano de 2018;

▪

No prosseguimento da aplicação da Lei n.º 112/2017 de 29 de dezembro, que
estabelece o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na
Administração Pública (PREVPAP), foi elaborada Proposta de Regularização
Extraordinária de Vínculos Precários e de Alteração do Mapa de Pessoal do Município
de Almada para o ano de 2018 (proposta n.º 15/XII-1º), através do reconhecimento
de 50 situações de exercício de funções que correspondiam a necessidades
permanentes e que o vínculo jurídico é inadequado, aprovada em Reunião de
Câmara a 21 de fevereiro de 2018 e em Reunião de Assembleia Municipal, a 28 de
Fevereiro de 2018.

▪

Ainda no cumprimento da Lei n.º 112/2017 de 29 de dezembro (Programa de
Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública PREVPAP) e ao abrigo do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio (que
estabeleceu as disposições necessárias à execução do Orçamento do Estado para
2018) sobre o acompanhamento dos resultados da aplicação do PREVPAP, cumpriuse o determinado para as entidades da administração local que comunicam à DGAL,
nos termos por esta definidos, prestando-se informação, através de preenchimento
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online de formulário de acompanhamento no SIIAL, sobre o número de postos de
trabalho abrangidos por procedimentos concursais abertos no âmbito do PREVAP,
reportando-se até 30.09.2018.
No âmbito da mobilidade:
Fase do
processo

Quantidade
de Processos

Tipo de processos

48

Mobilidade interna entre serviços municipais

25

Mobilidade interna na categoria e início de
funções neste regime 9 Técnicos Superiores,
1 Assistente Técnico e 2 Assistentes
Operacionais

11

Mobilidade interna na categoria para
entidades externas à Câmara Municipal de
Almada dos quais resultou a saída de 4
Técnicos Superiores e 4 Assistentes
Operacionais

INSTRUÇÃO

5

Mobilidade interna intercarreiras

4

Cedência de interesse público

CONSOLIDAÇÃO
DEFINITIVA

9

Mobilidade interna

CONSOLIDAÇÃO

2

Mobilidade interna intercarreiras

▪

Desenvolvimento do processo de recrutamento e seleção em mobilidade interna
entre serviços e/ou intercarreiras para a carreira de Assistente Técnico, para a
constituição das equipas que integram os Espaços Cidadão;

▪

Enquadramento, informação e encaminhamento dos assuntos apresentados pelos
trabalhadores, em matéria de pessoal, nos termos da legislação aplicável, com o
atendimento/receção e registo de 16064 documentos, emitiu-se 176 declarações.

▪

Apresentação de proposta de reconstituição das carreiras dos trabalhadores cuja
situação foi regularizada pelos procedimentos concursais ao abrigo do PREVPAP;

▪

Aplicação do Estatuto de Pessoal Dirigente para efeitos de posicionamento na
carreira dos trabalhadores que exercem e exerceram cargos dirigentes;

▪

No cumprimento da gestão e monitorização do Sistema de Avaliação de
Desempenho deu-se continuidade à validação e registo das avaliações de
desempenho, relativas ao ciclo avaliativo 2015/2016, na base de dados de pessoal,
MEDIDATA e arquivo no processo individual dos trabalhadores.

▪

Apresentação de proposta de redefinição dos instrumentos necessários à
implementação do sistema de avaliação de desempenho, face à recente alteração da
macroestrutura orgânica.

▪

De acordo com a Lei nº 114/2017 de 29 de dezembro, procedeu-se, no mês de
janeiro, à alteração de posicionamento remuneratório, por acumulação de 10 ou
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mais pontos, em resultado das avaliações de desempenho atribuídas desde a última
alteração de posicionamento ocorrida, a 502 trabalhadores.
▪

Procedeu-se à notificação individual de cada um dos trabalhadores que não reúnem
o número de pontos necessários para alteração obrigatória de posicionamento
remuneratório em resultado das avaliações de desempenho atribuídas, num total de
842 trabalhadores.

Ao nível do orçamento das despesas com pessoal:
▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪

Procedeu-se ao controlo e gestão da execução do orçamento municipal, com
emissão de mapas de controlo orçamental, realização das alterações orçamentais
necessárias ao equilíbrio e boa execução do orçamento, referente às despesas de
pessoal, bens e serviços.
Procedeu-se ao processamento dos vencimentos dos prestadores de serviços e a
respetiva monitorização da emissão de declarações fiscais e de segurança social.
Realizou-se o processamento e pagamento das senhas de presença e outros abonos
dos deputados municipais e vereadores e carregamento das fichas de cadastro e de
IRS dos mesmos.
Acompanhamento na inserção de dados para SIIAL no que se refere aos mapas
trimestrais, semestrais.
Executou-se a elaboração de relatórios internos e respetivos cabimentos e registo
dos compromissos de vencimentos e prestadores de serviços para o ano de 2018 no
cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (Lei n.º 8/2012, de
21 de fevereiro).
Trabalhou-se o procedimento de 83 prestadores de serviços, em regime de tarefa,
para os equipamentos municipais de infraestruturas desportivas, com o
carregamento de dados na aplicação de gestão de pessoal e toda a configuração
contabilística para proceder ao pagamento de setembro a dezembro.
Assegurou-se o fecho do ano contabilístico de 2018, com os vários procedimentos no
que diz respeito às despesas de pessoal.
Procedeu-se à instrução dos processos de aquisição de bens e serviços necessários
ao cumprimento das atividades inscritas em Plano de Atividades para as duas
Divisões de Pessoal e Social, a exemplo: festa de natal, campos de férias para os filhos
dos trabalhadores e trabalhadoras; formação e valorização profissional e obras de
beneficiação do edifício dos recursos humanos.

9.8.2 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL
9.8.2.1 - Proceder ao levantamento das necessidades de formação e à elaboração do Plano de Formação e
Desenvolvimento Profissional para 2018, com base nas necessidades de formação identificadas pela
Administração e pelos dirigentes e trabalhadores através do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho
(SIADAP), e garantir a concretização das ações de formação necessárias;

Promoção de ações de formação, dirigidas ao utilizador final, no âmbito de apoio ao
funcionamento de aplicações informáticas;
Participação de 1 trabalhador do DI em Formação sobre RGPD, com duração de 14h,
promovida pelo Departamento de Recursos Humanos da CMA e ministrado pela ATAM.
Procedeu-se à elaboração da Proposta de Plano de Formação para 2018 que foi aprovada
por despacho da Sra. Presidente a 4/4/2018, efetuando-se posteriormente a respetiva
programação e organização com a realização das seguintes ações:
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▪

Apresentação da proposta de diagnóstico do nível de conhecimentos de word e
excel, divulgação, receção e correção dos testes para elaboração dos grupos
formativos;

▪

Procedeu-se à consulta para a aquisição de serviços de formação para 5 ações Sobre
o Regulamento Geral de Proteção de Dados, 4 ações do Código da Contratação
Pública, 4 ações de Socorrismo, 4 de Tempos de Condução e Repouso dos Motoristas
- Tacógrafos, 3 de Atuação Integrada no Espaço Urbano, 2 ações de Almada
Comunica Igualdade, 4 ações de Formação em Segurança na Movimentação de
Cargas (Manipulação de Equipamentos de Elevação e Transporte), e formação para
36 motoristas de Pesados para obtenção do Certificado de Aptidão de Motorista e
Carta de Qualificação de Motorista.

▪

Em estreita articulação com o SSO, realizou-se a calendarização das ações no âmbito
da Saúde e Segurança, Socorrismo, Prevenção de Fatores de Risco da Movimentação
Manual de Cargas.

▪

Elaboração dos relatórios bimensais, trimestrais e semestrais da atividade do
Gabinete de Formação e Valorização Profissional.

▪

Conferência da faturação para liquidação de todos os compromissos de 2018.

9.8.2.2 - Proceder ao levantamento das necessidades de formação e apresentação de proposta de Plano Plurianual de
Formação, e Desenvolvimento Profissional, sustentado nas Grandes Opções dos Planos de Atividades, ajustando o plano de
gestão das pessoas às novas linhas Estratégicas e de Ação do Município;

Preparação e elaboração da proposta de levantamento das necessidades de formação.
Divulgação pelos serviços do modelo de levantamento de necessidades de formação para
preenchimento das fichas.
9.8.2.3 - Realizar ações de formação Profissional adequadas à qualificação dos trabalhadores, permitindo a
aquisição e a permanente atualização dos conhecimentos, numa perspetiva de valorização das competências
pessoais e profissionais, que garantam a prestação de serviços públicos de elevada qualidade e em
consonância com os objetivos estratégicos do Município;

As áreas de formação contemplaram as seguintes temáticas: Regulamento Geral de
Proteção de Dados, Código da Contratação Pública, Socorrismo, Tempos de Condução e
Repouso dos Motoristas - Tacógrafos, Atuação Integrada no Espaço Urbano, Almada
Comunica Igualdade, Segurança na Movimentação de Cargas (Manipulação de
Equipamentos de Elevação e Transporte), Aplicação de atendimento - Módulo: Entrada
de documentos, Gestão de Rendas e Arquivo Documental, Faturação Diversa, MEDIDATA
Aplicação de Feiras e Mercados, MEDIDATA Gestão de Rendas, Excel – Nível I, Word - Nível
I, Registo de assiduidade nos Agrupamentos Escolares - Follow Up, Sessão Temática Adaptação à Creche - Ultrapassar dúvidas e anseios, Sessão Temática - Adaptação Jardim
de Infância. - Ultrapassar dúvidas e anseios, Sessão Temática Encontro de Pais e formação
para 36 motoristas de Pesados para obtenção do Certificado de Aptidão de Motorista e
Carta de Qualificação de Motorista
No âmbito da execução do Plano, em 2018 realizaram-se 69 ações de formação interna,
num total de 7.738 horas de volume de formação; a formação contou com a participação
de 816 trabalhadores/as dos quais 47,7% são assistentes operacionais, 20,2% técnicos
superiores, 19,4% assistentes técnicos, 10% dirigentes 8,4% encarregados, e os restantes
2,6% encarregados e coordenadores técnicos.
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Ao nível da formação externa assegurou-se a inscrição/participação de 122
Trabalhadores/as, em 43 ações de formação, com um volume de formação de 1908,5
horas.
9.8.2.4 - Dar continuidade e melhorar à atividade regular de informação interna relativa à gestão de
recursos humanos, através da edição de folhas informativas e o Boletim Informativo RH, prosseguir o processo
com vista à implementação do Portal do Trabalhador, assegurando o acesso e divulgação de informação a
todos os trabalhadores, otimizando os fluxos de informação;

Procedeu-se à divulgação de informação interna, junto dos/as trabalhadores/as, com a
edição de 10 folhas informativas sobre:
Em matéria de Gestão de Pessoal


Lei do Orçamento de Estado



Nomeação de cargos dirigentes em regime de substituição



Férias



Abertura de procedimentos concursais


Bolsa de Recrutamento Interna para a carreira de Assistente
Operacional, na área de atividade de Condução de Máquinas Pesadas e
Veículos Especiais

Bolsa de Recrutamento Interna para a carreira de Assistente
Técnico
Em matéria de Apoio Social

Inscrições para o ano letivo 2018/2019 da Creche e jardim de
Infância 1.º de Maio


Programação do Ano Letivo 2018/2019


Festa de Natal para os/as filhos/as dos/as trabalhadores/as da
CMA e SMA

9.8.2.5 - Acolher, informar e encaminhar os assuntos colocados pelos trabalhadores e pelas suas estruturas
representativas, em matéria de recursos humanos, e garantir a divulgação da informação, junto dos
trabalhadores, sobre as políticas de pessoal, direitos e deveres, sustentadas nas alterações legislativas e na
politica definida pela governação local;

Realizaram-se 96 Atendimentos personalizados a trabalhadores/as.
9.8.2.6 - Dar continuidade ao processo de qualificação permanente dos serviços promovendo uma
continuada melhoria na sua eficácia e eficiência, implementando melhores práticas, aperfeiçoando as
aplicações informáticas, os métodos e ferramentas de trabalho, visando a gestão otimizada dos recursos, num
quadro de rigor e de contenção da despesa pública e orientada para a modernização administrativa;

Procedeu-se à monitorização do sistema de gestão de assiduidade PI, promovendo a
constante deteção e correção de eventuais registos biométricos inválidos, por forma a
assegurar o correto processamento das remunerações e a cedência de dados precisos
relevantes para a Gestão de Recursos Humanos, tendo-se registado um total de 88055
intervenções realizadas pelos/as trabalhadores/as gestores/as do referido sistema de
gestão de assiduidade.
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Procedeu-se mensalmente à execução de teste anterior ao processamento definitivo dos
vencimentos, incluindo uma análise por amostragem, de modo a garantir a existência de
um controlo interno adequado que permita a aferição de eventual existência de qualquer
processamento indevido de remunerações e abonos. Procedeu-se também à realização
da validação sistemática dos indicadores introduzidos no sistema, por mais de um
elemento da equipa, sempre que se verificaram alterações nos valores a processar no
vencimento do trabalhador.
No âmbito das Opções do Plano para 2018, o eixo de desenvolvimento número 9 releva a
modernização administrativa, tendo a Divisão de Gestão de Recursos Humanos em 2018
desenvolvido as seguintes atividades: Na área de intervenção do Gabinete de Gestão de
Carreiras e Processamento de Vencimentos e Abonos, destaca-se a receção e a instrução
de 2431 pedidos de licença de férias, 43 pedidos de acumulação de funções, 2761 pedidos
de justificação de faltas e 1903 licenças por doença (do próprio ou por motivo de
assistência a familiar). Verificou-se ainda receção de 4007 recibos e sequente análise e
instrução para efeitos de comparticipação da ADSE.
Procedeu-se à aplicação constante e sistemática das medidas previstas no sistema de
controlo interno e do plano de prevenção de riscos no âmbito do recrutamento
nomeadamente: Rotatividade dos elementos de júri; Apensação de declaração de
impedimento em cada procedimento; Fundamentação dos atos de seleção de pessoal;
Divulgação da informação processual de carater administrativo com recurso às novas
tecnologias de informação (mediante o recurso ao site da Autarquia) permitindo o seu
acesso facilitado e a disponibilização célere aos interessados.
Durante o ano de 2018 decorreram 26 procedimentos concursais para a globalidade de
151 postos de trabalho e com 2523 candidaturas rececionadas.
▪

▪

Destes 26 procedimentos concursais, 13 transitaram do ano anterior, sendo 2 para 2
cargos dirigentes (Diretor do Centro de Arte Contemporânea e Diretor do
Departamento de Ação Desportiva), 3 para 5 postos de trabalho em
carreiras/categorias de técnico superior (Comunicação, Engenharia Civil, Turismo), 5
para 27 postos de trabalho em carreiras/categorias de assistente técnico (Animação
Cultural, Biblioteca e Documentação, Comunicação, Desenho e Educação) e 3 para 6
postos de trabalho em carreiras/categorias de assistente operacional (Carpinteiro de
Limpos, Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais e Pintura).
Os 13 procedimentos concursais abertos durante o ano de 2018 destinaram-se ao
preenchimento de 111 postos de trabalho e envolveram 227 candidaturas
rececionadas, nomeadamente:
Recrutamento em regime de Contrato de Trabalho por
Tempo INDETERMINADO
Carreira de Assistentes Operacionais (3)
Para preenchimento de 36 postos de trabalho:


Ação Educativa



Sonoplasta



Limpeza e Varredura

23
3
10

Carreira de Assistentes Técnicos (1)
Para preenchimento de 14 postos de trabalho:
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Educação

14

Carreira Técnico Superior (7)
Para preenchimento de 10 postos de trabalho:


Arquitetura

1



Comunicação Social

1



Direito

1


Engenharia - Planos de Segurança Contra
Incêndios


Higiene e Segurança Alimentar



Organização de Eventos

1
1
1
4


Psicologia e Sociologia - Área de Intervenção
Comunitária
Recrutamento em regime de Contrato de Trabalho por
Tempo DETERMINADO
Carreira de Assistentes Operacionais
Para preenchimento de 51 postos de trabalho:


Limpeza e Varredura


Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos
Especiais

45
6

Foram aplicados 32 métodos de seleção para 1.227 avaliações de candidatos, com a
respetiva participação do GRS nas funções de Júri e na aplicação técnica de Entrevistas de
Avaliação de Competências e de Avaliações Psicológicas.
Concluíram-se um total de 18 procedimentos concursais (8 decorrentes para o
preenchimento de 10 postos na carreira de técnico superior; 3 decorrentes para o
preenchimento de 25 postos na carreira de assistente técnico e 7 decorrentes para o
preenchimento de 83 postos na carreira de Assistente operacional).
Transitam assim para o ano seguinte 8 procedimentos concursais para a globalidade de
30 postos de trabalho/cargos, dos quais 2 para 2 cargos dirigentes (Diretor do Centro de
Arte Contemporânea e Diretor do Departamento de Ação Desportiva), 2 para 2 postos de
trabalho em carreiras/categorias de técnico superior (Comunicação e turismo), 3 para 16
postos de trabalho em carreiras/categorias de assistente técnico (Comunicação, Desenho
e Educação) e 1 para 10 postos de trabalho em carreiras/categorias de assistente
operacional (Limpeza e Varredura).
Foram iniciados 136 períodos experimentais dos quais 10 em carreiras/categorias de
assistente técnico e 126 de assistente operacional.
Foram homologados 137 períodos experimentais dos quais 24 em carreiras/categorias de
técnico superior, 11 de carreiras/categorias de assistente técnico e 102 de
carreiras/categorias de assistente operacional.
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Foram celebrados 48 contratos de prestação de serviços na modalidade de avença e 82
na modalidade de tarefa, tendo-se assegurado os mecanismos necessários para garantir
o cumprimento dos requisitos legais e temporais, quer no procedimento pré contratual
tendente à respetiva celebração, quer na instrução do procedimento administrativo
tendente à emissão de parecer prévio vinculativo para efeitos de renovação, dos
contratos de prestação de serviços existentes.
Foram ainda analisados 40 pedidos de estágio, procedendo-se à instrução, mediante
propostas de celebração de protocolos com as entidades envolvidas, de 17 estágios
curriculares/formação em contexto de trabalho.
9.8.2.7 - Otimizar os recursos internos de modo a diminuir o recurso a outsourcing em substituição dos serviços
municipais ou para a realização sistemática das atribuições dos mesmos;

Acolhimento, integração e acompanhamento, no Departamento de Informática, de três
estagiários.
Realização de ações de formação em produtos Microsoft na ótica do utilizador final.
9.8.2.8 - Prosseguir uma política de concertação permanente e efetiva com as estruturas sindicais e representativas
dos trabalhos do Município, tendo em vista a salvaguarda dos interesses e direitos dos mesmos.

Realizadas diversas reuniões com estruturas sindicais e Comissão de Trabalhadores.

9.8.3 - APOIO SOCIAL INTERNO
9.8.3.1 - Continuar o desenvolvimento de programas e projetos de desenvolvimento social, com vista à
promoção do bem-estar e valorização socioprofissional, nomeadamente o programa de Aposentação;

Assegurar a gestão da Creche e Jardim de Infância 1º de Maio contribuindo para a
promoção e desenvolvimento pessoal e social dos filhos dos trabalhadores do Município.
Garantiu-se o cumprimento do projeto educativo da Creche e Jardim-de-Infância 1º de
Maio referente ao 2º e 3º período do ano letivo 2017/2018:
▪

De janeiro a agosto 2018 frequentaram a unidade educativa 142 crianças, das quais
59 na valência de creche e 83 na valência de jardim-de-infância, verificando-se uma
taxa de cobertura de 90,50%.

▪

Garantiu-se a implementação dos planos de atividade pedagógicos e a elaboração
dos relatórios de avaliação das atividades desenvolvidas.

▪

Realizaram-se as 2ªs e 3ªs reuniões de pais.

▪

Realizou-se a Semana de Organização com a participação de 10 educadores para
planificação dos grupos de crianças, pessoal, plano e mapa anual de atividades do
próximo ano letivo.

▪

Foram elaborados os registos de observação/avaliação por criança (janeiro e maio)
nas valências de creche e jardim-de-infância e realizaram-se os atendimentos
individuais às famílias para conhecimento e entrega dos registos de
observação/avaliação das crianças da unidade educativa.

▪

Foram realizadas Reuniões Gerais de Trabalhadores para conhecimento da
organização do ano letivo 2018-2019 e para reflexão e partilha de práticas
educativas.
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▪

Encerramento da Unidade Educativa no período de 13 a 31 de agosto para
obras/manutenção, desinfestação, limpeza e organização das salas.

Foi garantido a conclusão do Plano Anual de Atividades 2017/2018, com o cumprimento
das atividades pedagógicas programadas:
▪
▪

Realizada a atividade de natação, com periodicidade semanal, dos grupos de crianças
dos 4 e 5 anos;
Comemoração do Carnaval na unidade educativa com a” Semana dos Disfarces” e
com o desfile das crianças com as suas máscaras preferidas;

▪

Celebração do Dia do Pai com a participação dos pais numa atividade de culinária nas
salas dos (as) filhos (as) seguida de um lanche-convívio;

▪

Dinamização da atividade “Manhã dos Irmãos”, com a vinda dos irmãos à escola,
proporcionando-lhes uma manhã divertida e alegre com diversas atividades nas
salas, recreio e polivalente. No final da manhã foi entregue às (aos) irmãs (irmãos)
um diploma de participação;

▪

Demos início do projeto “Educar para a igualdade”;

▪

As crianças da valência de jardim-de-infância participaram na mostra de filmes para
a infância no âmbito do Festival de Cinema “Monstrinha”;

▪

Comemoração do Dia Mundial da Árvore e da Floresta com plantação de sobreiros
no Parque da Paz;

▪

Celebração do Dia da Mãe com a participação das mães numa atividade de Jogos
Tradicionais seguida de um lanche-convívio;

▪

Participação de cerca de 95 crianças da unidade educativa e suas famílias no projeto
“Chapinhar com os Livros “, que resulta da colaboração entre vários serviços da
Câmara Municipal de Almada, nomeadamente o Departamento de Ação Desportiva
e a Rede Municipal de Bibliotecas;

▪

Visita ao Oceanário de Lisboa com participação no atelier “Vasco e os heróis do mar”
pelos grupos de crianças da valência de jardim-de-infância;

▪

Deu-se início ao projeto “Um livro…que levo sempre comigo” promovendo a partilha
de livros e a leitura em família;

▪

Realização da sessão temática “Os limites e os medos no desenvolvimento da
criança” destinada aos pais e famílias das crianças;

▪

No âmbito do projeto “Educar para a igualdade” deu-se início à atividade “O Livro
Viajante” nas salas de jardim-de-infância. Cada sala trabalha um livro com esta
temática e envia para casa para que a família proporcione a sua leitura e análise do
livro;

▪

Comemoração do Dia Mundial da Criança com atividades diferenciadas na parte da
manhã quer para creche quer para jardim-de-infância: uma ida ao cinema no Almada
Fórum (valência de jardim-de-infância) e brincadeiras em insufláveis no Caparica Sun
Centre (valência de creche). Com a participação das crianças e pessoal da unidade
educativa realizou-se um piquenique e lanche no exterior do Caparica Sun Centre
proporcionando momentos de convívio, alegria e fantasia;

▪

Decorreu de 4 a 15 de junho a colónia aberta na praia da rainha com a participação
das crianças da valência de jardim-de-infância;
- 195 -

RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2018

▪

Realizou-se na noite de dia 8 de junho a iniciativa “Acampamento na escola” com a
participação das crianças finalistas que vão transitar para o 1º ciclo ou para o préescolar da rede pública;

▪

Realizou-se um passeio ao Castelo e Pinhal de Leiria com a participação das crianças
da sala 2 e 4 da valência de jardim-de-infância;

▪

Realizaram-se os passeios finais de ano letivo com a participação das crianças,
trabalhadores e famílias;

▪

Realizou-se na unidade educativa a Festa Final de Ano Letivo com a participação das
crianças, trabalhadores e famílias;

▪

Esteve patente no hall de entrada da unidade educativa a exposição “Um ano se
passou…muito se vivenciou” com trabalhos das crianças alusivos a projetos e
atividades desenvolvidas na Creche e Jardim-de-infância 1º de Maio;

▪

Realizaram-se os passeios ao Parque das Conchas, Parque da Paz, Parque de Santo
António, Parque do Alvito e Parque” Augusto Pólvora” em Sesimbra, com a
participação das crianças da valência de creche e jardim-de-infância;

▪

Visita á piscina do Arsenal do Alfeite onde as crianças da valência de jardim-deinfância puderam usufruir de uma manhã no meio aquático;

▪

Passeio no Metro Sul do Tejo pelas crianças da valência de jardim-de-infância.

Garantir o cumprimento do projeto educativo da Creche e Jardim de Infância 1º de Maio
referente ao 1º período do ano letivo 2018/2019:
▪

Garantiu-se a 3 de setembro a abertura do ano letivo 2018/2019, com a frequência
de 138 crianças, das quais 66 na valência de creche e 72 na valência de jardim-deinfância, confirmando uma taxa de cobertura de 95,83% com atividades destinadas
a promover uma boa adaptação dos grupos de crianças, por valência;

▪

Realizou-se a reunião geral de pais no início do ano letivo 2018/19;

▪

Realização de duas sessões temáticas de caracter formativo “A Adaptação à
Creche/Jardim de Infância - ultrapassar dúvidas e anseios”, destinada aos pais e
famílias das crianças.

Foi garantido o Plano de Atividades do 1º período do Ano letivo 2018/2019, com o
cumprimento das atividades pedagógicas programadas:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

No mês de outubro deu-se início à atividade de natação, com periodicidade semanal,
dos grupos de crianças dos 4 e 5 anos;
Passeios ao parque Urbano da Costa da Caparica e Parque da Paz com participação
dos grupos de crianças da valência de jardim-de-infância;
Comemoração do Dia de S. Martinho com a apresentação de um teatro de sombras
chinesas “O Coelhinho Branco “;
Dinamização de atividades propostas no âmbito do projeto “Dia Nacional do Pijama,
edição 2018”;
Ida ao Teatro Politeama assistir à peça musical “Rapunzel” pelas crianças da valência
de jardim-de-infância;
A convite da CPCJ de Almada e no âmbito do aniversário do Dia Internacional dos
Direitos das Crianças a unidade educativa apresentou o livro ”Ser Criança é Crescer
com Direitos”, com trabalhos elaborados pelas crianças;
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▪
▪

Realização de ateliers para as famílias para elaboração da prenda de Natal das
crianças;
Realização da Festa de Natal da unidade educativa no dia 13 de dezembro pelas 17
horas no Complexo Municipal dos Desportos com um espetáculo musical
interpretado por adultos e crianças da valência de jardim-de-infância intitulado “A
Estrelinha Brilhantina “, seguido de um lanche – convívio entre crianças/adultos e
famílias.

No âmbito da gestão global e o pleno funcionamento da CJI 1º de Maio:
▪

Foram assegurados todos os procedimentos técnicos e administrativos, garantindose o controlo de assiduidade de todas as crianças, bem como o procedimento
inerente à faturação das mensalidades;

▪

Foi assegurada a gestão e manutenção da Unidade Educativa no plano alargado da
sua atividade, realizando reuniões de equipa docente, não docente, (por áreas de
intervenção), equipa alargada, coordenação e atendimentos individualizados;

▪

Realizou-se o 2º simulacro na unidade educativa promovido pelo Serviço Municipal
de Proteção Civil.

Foram assegurados os processos de candidatura, seleção e de organização do ano letivo
2018/2019, tendo-se admitido os 36 inscritos (32 para a valência de Creche e 4 para a
valência de Jardim de Infância), correspondendo a uma taxa de resposta de 100%.
Efetuou-se a renovação dos processos de inscrições para as crianças que já frequentam a
Unidade Educativa Creche e Jardim-de-infância 1º de Maio, através de todos os
procedimentos técnicos e administrativos relativos à atualização das mensalidades.
No âmbito da intervenção social aos trabalhadores da Autarquia em situação de
vulnerabilidade social, garantiu-se o apoio nos diferentes aspetos da vida pessoal e
relacional do individuo, efetuando o diagnóstico social e plano individual de intervenção
e acompanhamento dos trabalhadores atendidos:
▪
▪
▪

Número de entrevistas sociais realizadas - 135
Número de casos encaminhados - 77
Número de casos em acompanhamento – 16

Dos atendimentos sociais efetuados foram identificadas as seguintes problemáticas:
Unidade Educativa, apoio familiar, habitação, apoio laboral, aposentação, saúde, apoio
económico, crianças em situação de risco.
Foi assegurada a execução dos campos de férias, através da realização de 5 campos de
férias em regime residencial e 2 campos de férias em regime não residencial, abrangendo
a participação de 137 crianças de filhos dos trabalhadores da Autarquia, SMAS e ECALMA,
com idades até aos 12 anos.
No âmbito do programa social de apoio aos trabalhadores da Câmara Municipal de
Almada e Serviços Municipalizados em situação de pré-aposentação ou aposentados, em
2015, 2016 e 2017, foi realizada a “Sessão de Homenagem”, no dia 16 de novembro, com
a participação de 12 trabalhadores da CMA e 7 trabalhadores dos SMAS, tendo decorrido
o lanche convívio, com acompanhamento musical e entrega de lembrança, no Fórum
Romeo Correia “Sala Pablo Neruda”.
Foi realizada no passado dia 9 de dezembro 2018 a Festa de natal para os filhos dos
trabalhadores das Autarquias de Almada e ECALMA com idades até aos 12 anos. Esta
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iniciativa contemplou a participação de 855 crianças, filhos dos trabalhadores das
autarquias e ECALMA.
Gestão do regular funcionamento dos refeitórios municipais, mantendo a política de
apoio alimentar aos trabalhadores do Município, incluindo o controlo mensal das
refeições requisitadas e servidas nas unidades de refeição e CJI 1º de maio e o controlo
mensal do número de sopas servidas, no âmbito do projeto “Alimentação Saudável em
Almada – Sopa para todos”, nomeadamente:

Unidade de Refeição Nº de refeições Nº de sopas
Rua D. João Portugal

17104

1194

Vale Figueira Parque

23679

11120

Bar DAU

8133

490

CJI 1º Maio

71597

1933

Outras atividades desenvolvidas:
▪

Foram rececionados 71 pedidos para prestação de trabalho comunitário, tendo sido
autorizados e enquadrados 56 nas tarefas de apoio nos Mercados municipais, Serviço
de Gestão Cemiterial e Divisão de Bibliotecas e Arquivo

▪

Na sequência dos processos concursais, foram preparados e realizados 70
acolhimentos a trabalhadores admitidos na Autarquia.

9.8.3.2 - Prestar acompanhamento a trabalhadores com limitação funcional grave, contribuindo para uma
melhor adequação do posto de trabalho e/ou local de trabalho à situação do trabalhador, bem como em
situação de doença prolongada e acidente;
9.8.3.3 - Colaborar para enquadramento e desenvolvimento de planos de intervenção, de resposta a
necessidades prementes no âmbito da saúde e bem-estar dos trabalhadores, e no âmbito da participação na
Comissão de Saúde Segurança e Bem-Estar no Trabalho.

9.8.4 - SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO
9.8.4.1 - Definir o plano de formação de prevenção de riscos profissionais, proteção e promoção da saúde e
capacidade para o trabalho na CMA;

Preparada da formação “Movimentação Manual de Cargas” para os trabalhadores da
Limpeza Urbana da Divisão de Salubridade;
Formação prevenção dos riscos profissionais no local de trabalho – prevenção dos fatores
de risco da movimentação manual de cargas: orientações de prevenção, técnicas de
trabalho e exercícios de compensação postural para os trabalhadores da Limpeza Urbana
da Divisão Salubridade - realização de vinte sessões de formação nos diversos locais de
trabalho, envolvendo 137 trabalhadores;
Realizada de sessão de formação de prevenção dos riscos do trabalho para novos
trabalhadores da Divisão Infraestruturas Viárias e Iluminação Pública, do Departamento
de Salubridade Espaços Verdes e Transportes;
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Realizada de Sessão de trabalho com Gabinete de Formação e Chefias do Departamento
de Higiene Urbana/Divisão Limpeza Urbana (DHU/DLU) para avaliação de conteúdo
programático e identificação de competências a adquirir no âmbito da formação de
prevenção de riscos profissionais no início da atividade para os trabalhadores da
DHU/DLU – Resíduos Sólidos Urbanos;
Realizada ação de (in)formação de acolhimento para 42 novos trabalhadores de diversos
setores sobre: caracterização do Serviço de Saúde Ocupacional; circuitos de acidentes de
trabalho e doenças profissionais; principais riscos da atividade e respetivos meios de
prevenção/proteção;
Realizadas de 4 Sessões de trabalho de (in)formação, com trabalhadores e chefias sobre
o risco de exposição dos trabalhadores ao ruído, abrangendo 39 trabalhadores;
Realizada (in)formação, com trabalhadores e chefias sobre o risco de exposição dos
trabalhadores ao ruído, abrangendo 39 trabalhadores.

9.8.4.2 - Contribuir para a formulação dos planos de conservação e manutenção dos ambientes, instalações e locais
de trabalho municipais, na perspetiva de melhorias das condições físicas e de funcionalidade, que garantam a
segurança dos locais e meios de trabalho, promovendo a saúde e segurança dos trabalhadores e munícipes;

Acompanhada a fase de construção das novas Instalações de saúde em VFP, elaborado o
projeto de decoração, instalado o mobiliário e equipamento medico e de enfermagem.
9.8.4.3 - Elaborar proposta fundamentada para que os projetos de (re)conceção de ambientes, instalações e
locais de trabalho da CMA e SMAS, incluam parecer prévio de conformidade dos fatores e quesitos de saúde,
segurança e bem-estar no trabalho, definidos por lei, incluindo quadro técnico-normativo, boas-práticas e
experiência da organização na identificação/controlo de condições perigosas de trabalho;
9.8.4.4 - Assegurar e desenvolver programa de prevenção, análise das condições de exposição e controlo do
risco de acidente de trabalho e doença profissional;

Elaborado de relatório com indicadores de sinistralidade do trabalho da Câmara Municipal
e dos Serviços Municipalizados referente ao ano 2017, cujos dados foram:
CMA
Registados 282 acidentes de trabalho e trajeto registados, envolvendo a perda de
8287 dias de trabalho na Câmara Municipal
Elaborados 60 relatórios elaborados de medidas de prevenção/correção dos fatores
de risco evitáveis/preveníveis, que inclui análise das causas dos acidentes de trabalho
e respetivas recomendações, no local de trabalho, envolvendo chefias e
trabalhadores da Câmara Municipal
Efetuada análise da implementação de medidas corretivas nos locais de trabalho
Efetuada a análise da sinistralidade do trabalho (frequência, consequência, causas,
...), referente ao ano 2017
Efetuada a análise da sinistralidade do sector Limpeza Urbana da Divisão de
Salubridade (frequência, consequência, principais causas, ...), referente ao período de
2014 a 2017
Registadas das medidas de prevenção dos acidentes de trabalho no programa
informático WorkMed
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SMAS
Registos 35 acidentes de trabalho e trajeto envolvendo a perda de 1009 dias de
trabalho nos Serviços Municipalizados
Elaborados de 30 relatórios de medidas de prevenção/correção dos fatores de risco
evitáveis/preveníveis, que inclui análise das causas dos acidentes de trabalho e
respetivas recomendações, no local de trabalho, envolvendo chefias e trabalhadores
Efetuada a análise da implementação de medidas corretivas nos locais de trabalho
Efetuada a análise da sinistralidade do trabalho (frequência, consequência, causas,
...), referente ao ano 2017
Registadas medidas de prevenção dos acidentes de trabalho no programa informático
WorkMed

Identificação de fatores de risco que requerem proteção individual (EPI) na atividade:
CMA
Definidos de quesitos técnicos para semi-máscara e viseira de proteção para a
atividade de lavagem de viaturas da Divisão de Transportes e Manutenção
Avaliados da adequação no local e realização de testes de conformidade dos
equipamentos de proteção individual: fatos descartáveis e meia-máscara respiratória
para os cantoneiros de limpeza da secção da Costa da Caparica, do setor Limpeza
Urbana, da Divisão Salubridade, na atividade de aplicação de herbicida
Definido EPI personalizado de calçado a pedido da Chefia: um trabalhador envolvido
da Limpeza Urbana da Divisão Salubridade
Identificados os fatores de risco que requerem proteção individual e atualização das
fichas dos riscos que requerem equipamentos de proteção individual (EPI’s) das
funções dos Serviços Municipalizados
Avaliadas na aquisição das caraterísticas técnicas de fato-macaco descartável, óculos
proteção mecânica, óculos de proteção mecânica e química, conjunto suporte com
viseira em rede com protetores auditivos acoplados e luvas de proteção mecânica
Avaliadas na aquisição das caraterísticas técnicas de Avaliação de capacete de
proteção com francalete, óculos proteção mecânica - tipo visitante, máscara auto
filtrante, luvas descartáveis e luvas impermeáveis tipo menage
Aplicado questionário aos trabalhadores que testaram modelo de botas mais
adequado para temperaturas quentes (30% da população utilizadora da Divisão
Transportes e Manutenção, Divisão Espaços Verdes, Divisão Parques Urbanos, Divisão
Salubridade/Limpeza Pública, Divisão Manutenção e Logística, Divisão Infraestruturas
Viárias e Iluminação Pública).
No seguimento da análise dos questionários, foram enviados os resultados para
Divisão de Aprovisionamento para definição das características na aquisição do
referido calçado
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Avaliada na aquisição de semi-máscara descartável, luvas descartáveis e luvas
proteção mecânica para várias funções - duas reuniões com empresa externa/CLS
Definido EPI personalizado de calçado a pedido da Chefia: dois trabalhadores
envolvidos da Divisão de Transportes e Manutenção
Avaliados os riscos da atividade dos lubrificadores da divisão de transportes e
manutenção, a pedido de trabalhador
Avaliada na aquisição das caraterísticas técnicas de fato-macaco descartável, óculos
de proteção mecânica e química, conjunto suporte com viseira em rede com
protetores auditivos acoplados e luvas de proteção mecânica
Avaliada na aquisição das caraterísticas técnicas de botas de segurança
Elaborada de ficha técnica de equipamentos de proteção individual para a atividade
de vistorias higio-sanitárias no setor Autoridade Sanitária e Veterinária Municipal
SMAS
Definido EPI personalizado de calçado a pedido da Chefia: dois trabalhadores
envolvidos da Divisão de Redes de Água/brigada calçada
Identificados de fatores de risco que requerem proteção individual e atualização das
fichas dos riscos
Analisada a avaliação de caraterísticas técnicas de sapatos de proteção e segurança e
de luvas de proteção mecânica anticorte

9.8.4.5 - Assegurar e desenvolver programas de prevenção específicos, dirigidos a fatores de risco e
exigências profissionais com impacto na saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores e dos ambientes
de trabalho;

Adequação do vestuário de proteção das atividades - CMA:
Avaliadas as caraterísticas técnicas e de qualidade de amostras de vestuário,
apresentada por empresa, no âmbito da aquisição de vestuário de proteção de
Inverno para as atividades da Câmara Municipal
Definidas as características técnicas e de qualidade de gola tubular multifunções para
as atividades de cantoneiro da limpeza urbana e jardineiros da Câmara Municipal

Riscos das instalações e locais de trabalho – CMA:
Na casa das máquinas de apoio à oficina de lavagem da Divisão de Transportes e
Manutenção foi avaliada a conformidade legal (DL n.º 305/2007, de 24 agosto)
inerente às prescrições mínimas de proteção da segurança e saúde dos trabalhadores
contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no local de trabalho tendo
como base os valores limites de exposição profissional
No local de armazenamento de combustíveis, da secção de limpeza urbana do Pragal
da Divisão de Salubridade foi avaliada a conformidade das condições de segurança no
trabalho de acordo com o Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro que define
o Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios
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Exposição dos trabalhadores a substâncias químicas – CMA:
Avaliadas 29 Fichas de Dados de Segurança, pré-aquisição de nove produtos químicos
de limpeza e desinfeção, para instalações de trabalho
Analisadas e avaliadas as características técnicas para desinfetante de mãos para as
atividades de lavagem de viaturas e contentores da Divisão de Transportes e
Manutenção
Analisados os resultados das avaliações efetuadas entre 2016 e 2018, por empresas
externas e planeamento das ações e medidas especificas de prevenção e correção

Atividades de risco elevado na Câmara Municipal e nos Serviços Municipalizados –
Trabalhos em Altura – CMA:
Inventariado, inspecionado e emitido certificado anual de material existente de
acesso a estruturas em quatro kit’s para trabalhos em altura

Exposição dos trabalhadores ao ruído - SMAS:
Verificados, analisados e enviados para empresa que efetuou avaliação ruido, dos
dados referentes ao ruido, tempos de exposição a viaturas, máquinas e equipamentos
de trabalho por trabalhador/atividade
Identificados os trabalhadores, por sector, expostos ao ruido por nível de exposição
(abaixo do valor de ação inferior; acima do valor de ação inferior e abaixo do valor de
ação superior; acima do valor de ação superior e abaixo do valor limite; acima do valor
limite)
Realizada sessão de trabalho com empresa responsável pela avaliação do ruido
Preparação e realização de reuniões com o Gabinete de planeamento e Sistemas de
Gestão Integrado para planeamento e programação das atividades a desenvolver no
ruido-Plano de ação 2018/2019 (identificação das atividades, ações, responsáveis e
intervenientes)
Concebido e construído relatório parecer do plano de ação do ruido
Preparados, organizados e definidos os conteúdos e concebidos os diapositivos da
apresentação da ação de formação sobre o risco de exposição dos trabalhadores ao
risco com níveis de ruido ≥ 80dB(A), chefias e representantes dos trabalhadores para
a segurança e saúde no trabalho
Preparadas e realizadas reuniões com chefias do Departamento de Redes de Água,
Drenagem e Logística: análise dos resultados da avaliação do risco de exposição ao
ruido (identificação de trabalhadores expostos e respetivas fontes de ruido);
planeamento das ações de correção e prevenção
Planeadas e acompanhas as reavaliações do ruido a 7 locais de trabalho e 14
máquinas e equipamentos de trabalho, com ruido acima do valor de ação inferior 80dB(A)

Risco de lesão músculo esquelética - CMA:
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Avaliadas/verificadas as características técnicas e de qualidade de 18 cadeiras
operativas inerentes aos trabalhadores do Departamento de Recursos Humanos e
identificação das cadeiras com necessidade de substituição e/ou reparação (sem
quesitos obrigatórios, com mecanismos avariados, …)
Avaliadas das características de conceção e dimensionais de diversos modelos de
cadeiras operativas para trabalho informatizado, apresentados por empresa
Otimização do posto de trabalho informatizado e ensino personalizado de exercícios
de compensação postural

Risco de lesão músculo esquelética - SMAS:
Otimização de 3 postos de trabalho informatizados e ensino personalizado de
exercícios de compensação postural
Realizadas de 3 sessões de trabalho com intervenientes do sistema, para preparação
auditorias, planeamento de ações com definição de tarefas e responsáveis

Risco de exposição a vibrações:
Preparadas e realizadas reuniões com chefias do Departamento de Redes de Água,
Drenagem e Logística: análise dos resultados da avaliação do risco de exposição a
vibrações sistema mão-braço e corpo inteiro (identificação de trabalhadores expostos
e das fontes de vibração); planeamento das ações de correção e prevenção
Definidos os conteúdos e início da conceção de diapositivos da apresentação da ação
de (in)formação sobre o risco de exposição dos trabalhadores a vibrações, para
chefias dos diversos setores
Elaborada listagem atual de máquinas e equipamentos de trabalho existentes nos
diversos setores para planeamento de reavaliações do risco de exposição a vibrações

Riscos psicossociais:
Assinado protocolo de parceria com empresa de consultoria especializada na área da
saúde ocupacional, para elaboração de estudo de avaliação dos riscos psicossociais
nas atividades dos SMAS; identificação dos intervenientes e respetiva articulação no
processo de avaliação dos riscos psicossociais; formação da equipa de intervenção
direta no processo; caraterização da população trabalhadora ativa dos SMAS;
identificação dos recursos, desafios, e organizacional possa oferecer ao processo e
subsequente definição de estratégias; apresentação do modelo de intervenção ao
Conselho de Administração

Risco de exposição trabalhadores a radiações óticas e eletromagnéticas:
Identificados os locais de trabalho e das máquinas e equipamentos de trabalho com
risco potencial, para posterior análise de risco
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Risco de exposição trabalhadores com risco potencial de iluminância, conforto térmico e
qualidade do ar interior:
Analisados os resultados das avaliações efetuadas entre 2016 e 2018, por empresas
externas e planeamento das ações e medidas especificas de prevenção e correção

9.8.4.6 - Desenvolver a assistência na doença aguda e crónica aos trabalhadores da CMA e SMAS, aposentados
e familiares - Unidade Clínica;

Efetuados 1377 atos médicos (consultas; elaboração de pareceres periciais; prescrição
médica de receituário crónico).
Efetuados 234 atendimentos de enfermagem (apoio a consultas médicas, diabetes,
biometrias, contactos com “situações-problema”).
Elaborados 3 relatórios médicos para submissão a entidades externas.
9.8.4.7 - Assegurar e desenvolver o programa de vigilância da saúde orientado para a prevenção dos riscos
profissionais, proteção e promoção da saúde no trabalho: avaliação da saúde na admissão, periodicamente
(em função dos fatores de risco pessoais e profissionais) e ocasionalmente (em função de situações suscetíveis
de agravamento de saúde);

Realizadas 384 consultas no âmbito dos exames de vigilância de saúde, mais 314 exames
de 1ª fase (análises e enfermagem);
Emitidos 317 pareceres de aptidão, sendo 251 aptos, 50 aptos condicionados, 15 inaptos
temporariamente e 1 inaptos definitivamente;
Realizados 373 atendimentos de enfermagem (exames de vigilância de saúde);
Elaboração de 21 relatórios médicos para submissão a entidades externas.
9.8.4.8 - Manter um sistema de informação, comunicação e imagem no âmbito da saúde, segurança e bemestar no trabalho.

Assegurada a informação aos trabalhadores no âmbito da saúde, segurança e bem-estar
no trabalho.

9.9 – AUTORIDADE SANITÁRIA E VETERINÁRIA MUNICIPAL
Garantir a implementação de políticas, ações e programas que visem uma adequada Saúde Pública
Veterinária de âmbito municipal.

Acompanhamento de estágios curriculares de vários alunos:
▪

Mestrado integrado em Medicina Veterinária, da Universidade Lusófona, com a
criação de um projeto educativo, dirigido a crianças dos 3 aos 7 anos, da rede pública
de ensino, que incide na sensibilização para as problemáticas relacionadas com
animais de companhia, nomeadamente o abandono, dejetos caninos na via pública,
assim como o comportamento, saúde e bem-estar animal. No âmbito do referido
projeto: foram efetuadas reuniões preparatórias com Diretores de Agrupamentos de
escolas e/ou Coordenadores de escolas; foi efetuado um teste aos alunos do préescolar da sala 2 da Creche e Jardim de Infância 1º de Maio; foram efetuados
inquéritos a 228 alunos do ensino pré-escolar e a 231 alunos do 1º ano do 1º ciclo do
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▪

▪

▪

ensino básico. Foram efetuadas 24 apresentações em PowerPoint, em 12 escolas
pertencentes a 12 diferentes agrupamentos;
Mestrado integrado em Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa cujo tema
de tese foi a “Eficácia da formação in loco, em higiene e segurança alimentar, nos
refeitórios escolares do município de Almada” – foram efetuadas 74 visitas aos 37
refeitórios, foram efetuados 78 inquéritos sobre segurança alimentar e ministrada
formação a 76 funcionárias dos refeitórios;
Licenciatura em Dietética e Nutrição da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de
Coimbra cuja dissertação abordou a “Monitorização do consumo, sazonalidade e
variedade de fruta fornecida às crianças nos refeitórios das instituições públicas de
ensino pré-escolar e primeiro ciclo do concelho de Almada” – foi realizado inquérito
alimentar a 3.106 alunos, de turmas de pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico em 32
escolas do município;
Mestrado em Tecnologia e Segurança Alimentar, da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, cuja dissertação se focou no tema
“Atividades de Higiene e Segurança Alimentar numa Autarquia – Comércio a Retalho
de Carnes e seus Produtos” – foram efetuadas 40 visitas a Talhos, com emissão de
Autos de Vistoria e registo dos estabelecimentos no Sistema de Informação do Plano
de Aprovação e Controlo dos Estabelecimentos (SIPACE), da DGAV;

Arguição de 2 teses de mestrado da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa subordinadas aos temas: “Atividades do Sector de Higiene e Segurança
Alimentar numa Autarquia” e “Fraude Alimentar: fatores de risco e medidas de controlo
e prevenção”;
Realização de 4 vistorias, em colaboração com o SEPNA – GNR, no âmbito da saúde e bemestar animal, relacionadas com animais de companhia;
Realização de 10 vistorias e ações de colaboração com o SEPNA – GNR, e 1 vistoria com a
GNR da Costa de Caparica e DFM no âmbito da saúde e bem-estar animal, relacionadas
com exploração de espécies pecuárias;
Realização de 2 vistorias, em colaboração com o SEPNA – GNR, no âmbito da vigilância e
proteção ambiental;
Realização de 2 vistorias, em colaboração com o SEPNA – GNR, no âmbito da saúde e bemestar animal, relacionadas com atividades hípicas;
Visitas de verificação de explorações pecuárias, no âmbito da saúde e bem-estar animal,
em colaboração com o SEPNA - GNR e Divisão de Alimentação e Veterinária da Península
de Setúbal – 6 visitas, no concelho do Seixal, em regime de substituição, por ausência de
Autoridade Sanitária Veterinária no concelho;
Realização de 4 peritagens, sobre produtos alimentares, apreendidos no âmbito de ação
da GNR da Trafaria, sobre venda ambulante ilegal;
Realização de 1 ação de colaboração com a Polícia Judiciária – Setúbal, de âmbito criminal;
Realização de 2 ações de colaboração com a Autoridade de Segurança Alimentar e
Económica (ASAE), no âmbito da Restauração e Bebidas;
Realização de 1 vistoria de licenciamento de exposição de aves – ExpoAves, do Clube
Ornitologia Almadense, no âmbito da saúde e bem-estar animal;
Realização de 1 vistoria técnica ao Circo Vitor Hugo Cardinali e emissão de autorização de
deslocação;
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Representação do Município na inauguração da ExpoAves, no Feijó e no Aniversário da
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), em Monsanto, Lisboa;
Realização de 1 reunião técnica sobre o projeto de criação ou alteração do Centro de
Recolha oficial de Animais de Companhia, com a DEVSC e SVM;
Realização de 1 reunião técnica sobre o projeto de criação da figura de Provedor dos
Animais de Almada;
Realização de 3 reuniões técnicas, sobre os Parques de Campismo da zona norte da Costa
de Caparica, sobre a segurança contra incêndios, e da necessidade de se fazer um
levantamento das estruturas existentes, nomeadamente de estabelecimentos de
restauração/bebidas e comércio de géneros alimentícios;
Ação de formação a técnicos e estagiários, do gabinete do partido médico veterinário da
Câmara Municipal do Seixal, relativa ao tema “Inspeção sanitária de pescado”;
Reunião com o núcleo de estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa, Monte da Caparica, de forma a harmonizar procedimentos
relativos aos operadores económicos de âmbito alimentar, presentes nas diferentes
festas por eles dinamizadas;
Reunião com a DQMSU sobre a situação atual dos mercados municipais;
Ação de formação interna dos colaboradores da ASVM, sobre “Portal Executivo” e
“Gestão Documental”, ministrado pela Divisão de Sistemas de Informação;
Garantir a verificação e acompanhamento dos estabelecimentos que comercializam produtos de origem
animal.

Realização de 40 vistorias a talhos (estabelecimentos de comércio a retalho de carne e
seus produtos), no âmbito do PACE 7 (Plano de Aprovação e Controlo de
Estabelecimentos) da DGAV, com posterior elaboração de autos de vistoria, notificações
e restantes procedimentos administrativos;
Apoio, no âmbito da segurança alimentar do evento “Mercado de Natal Amigo da Terra
2018”, a técnicos da Divisão de Educação e Sensibilização Ambiental e a operadores
económicos;
Realização de 2 reuniões de apoio, no âmbito da segurança alimentar das comemorações
da Passagem de ano 2018, em Cacilhas;
Realização de 1 reunião técnica, no âmbito da segurança alimentar, sobre o licenciamento
de eventos da época de natal, no Departamento de Economia e Desenvolvimento Local;
Realização de 6 atendimentos a operadores comerciais de carne e seus produtos, de
pescado e de produtos artesanais;
Realização de 9 vistorias aos refeitórios existentes nos equipamentos municipais e SMAS
Almada com elaboração dos respetivos autos de vistoria;
Realização de 2 vistorias no âmbito da segurança alimentar, às instalações da Tenda
Panorâmica do Cristo Rei, no âmbito da restauração e bebidas não sedentária;
Realização de Visita ao Mercado Abastecedor de Almada, com a DQMSU, para verificação
das condições existentes e posterior elaboração de relatório de necessidades;
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Realização de Presença na “Ação de sensibilização para operadores de atividades de
comércio a retalho de carne e produtos à base de carne”, ministrada por técnico do
gabinete do partido médico veterinário da Câmara Municipal do Seixal;
Acompanhar e fiscalizar eventos ou atividade de domínio público que envolvam a comercialização e laboração
de produtos de origem animal.

Vistorias no âmbito da segurança alimentar, aos operadores económicos presentes ou ao
espaço (instalações/equipamentos) dos seguintes eventos:
▪

“Almada Feliz”; “Mercado de Natal Amigo da Terra 2018”; “Festa da Passagem de
Ano em Cacilhas”; “Feira do Fumeiro do Laranjeiro”; “Feira à Moda Antiga do
Laranjeiro”; “Feira à Moda Antiga da Vila Nova de Caparica”; “Feira do Fumeiro da
Charneca de Caparica”; “Feira do Fumeiro e do Chocolate da Charneca de Caparica”;
“Mercado do Chocolate da Trafaria”; “ICE PARK” na Sobreda; “Feira do Fumeiro da
Costa de Caparica”; “Feira Internacional de Artesanato” da Costa de Caparica”;
“Caparica Primavera Surf Fest”; “Festival Sol da Caparica”; “Almada de Portas
Abertas”; “Festas Populares do Monte de Caparica”; “Festas de Nossa Senhora da
Piedade na Cova da Piedade”; “Festas da Cidade/Desfile de marchas populares e
fogo-de-artificio”; “Festividades do 25 de Abril” “Trafaria (Com)Prova”; “Mercado da
Horta – Parque da Paz”; Comemoração do aniversário do “Bar da Cerca”.

Vistorias no âmbito da higiene e segurança alimentar, aos seguintes apoios de praia:
▪

“Delmare Café” - Praia do Rouxinol; “Casa da Praia” – Praia da Bela Vista (2 episódios
de vistoria); “Tartaruga Bar” - Praia Nova Vaga; “Kailua” - Praia da Fonte da Telha;
“HulaHula/Posto 9”” – Praia do Rei; “Clássico Beach Club” - Praia do Búzio; “Pé Nú” Praia de S. João; “Bar Kontiki” - Praia de S. João; “Bar Apoio 24 – Nova Praia” - Praia
de S. João.

Vistorias no âmbito da segurança alimentar, aos operadores económicos presentes nos
eventos realizados pelas seguintes faculdades:
▪

▪

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, em Monte da
Caparica - Aniversário da associação de estudantes, Arraial, Semana do Caloiro,
outras festas – 4 eventos;
Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz, Monte da Caparica - Semana
Académica, Semana do Caloiro e outras festas – 3 eventos.

Vistoria às instalações de instituições de solidariedade social com elaboração dos
respetivos autos de vistoria:
▪
▪

ARPCA - Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Almada;
ARPILF - Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Laranjeiro e do Feijó.

Reuniões Técnicas/preparatórias
▪

▪
▪
▪

Realização de 1 reunião sobre os eventos organizados na “Quinta da Arealva”, sobre
as condições de segurança e estruturais do local, com tomada de posição das
entidades envolvidas na emissão de pareceres prévios;
Realização de 6 Reuniões com a DQMSU e DAJ relativas à atualização do regulamento
dos mercados retalhistas municipais;
Realização de 2 Reuniões preparatórias do evento Trafaria (Com)Prova;
Realização de 1 Reunião preparatório do evento “Almada Somos Nós”;
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▪
▪
▪

Realização de 1 Reunião técnica com os operadores dos restaurantes presentes no
evento Trafaria (Com)Prova;
Realização de 2 Reunião preparatória para o evento Almada de Portas Abertas;
Realização de 1 Reunião preparatória do evento relativos às Festas da Cidade –
Marchas Populares.

Assegurar o fornecimento de refeições às crianças que frequentam os jardins-de-infância e o 1º ciclo do ensino
básico da rede pública, incluindo a gestão e controlo higio-alimentar dos refeitórios, a qualidade nutricional
das refeições, a vigilância e a educação alimentar. Monitorizar, em parceria com Autoridade Sanitária e o
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), a higiene alimentar dos refeitórios escolares.

Verificar e inspecionar os refeitórios das escolas básicas do 1º ciclo, no âmbito da higiene
e segurança alimentar
▪

Foram realizadas 63 vistorias técnicas com elaboração dos respetivos autos de
vistoria, 1 uma visita técnica em sequência dos resultados microbiológicos não
satisfatórios obtidos das análises efetuadas pelo INSA e 1 visita técnica no âmbito da
inspeção sanitária de matérias-primas;

Verificar e inspecionar os refeitórios das escolas básicas integradas e secundárias, no
âmbito do Plano PACE Cantinas Escolares da DGAV (Direção Geral de Alimentação e
Veterinária) e DGEstE (Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares)
▪

Foram realizadas 18 vistorias técnicas com elaboração dos respetivos autos de
vistoria e envio para as unidades educativas, DGEstE e inserção na base de dados da
DGAV;

Reuniões técnicas/preparatórias
▪

▪

▪

Realizadas 4 reuniões técnicas, promovidas pela DEDUC, com as empresas UNISELF
e ITAU, relativas à monitorização do serviço prestando por ambas, ponto de situação
existente e análise do relatório trimestral de qualidade elaborado, preparação da
transferência do serviço de fornecimento de refeições escolares entre as duas
empresas, planeamento das ementas;
Realização de 3 reuniões técnicas com elementos do DEDUC relativa ao planeamento
das intervenções de caráter conjunto das unidades educativas do concelho e de
acompanhamento da empresa fornecedora de refeições;
Realização de 1 reunião com elementos do IASFA relativamente à necessidade de
harmonizar os procedimentos para a avaliação das ementas fornecidas no refeitório
e outras questões relacionadas com a segurança alimentar.

Avaliação e Aprovação Ementas para as escolas em parceria com a DEDUC
▪
▪

Avaliação e aprovação das ementas escolares propostas pela empresa ITAU e
UNISELF;
Avaliação e aprovação das ementas propostas pelo IASFA – Instituto de Ação
Social das Forças Armadas, a fornecer na Escola Básica do Alfeite.

Colheitas de Amostras INSA
▪

▪

Acompanhamento de 2 colheitas de amostra realizadas pelo Instituto Nacional de
Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), no âmbito do protocolo existente com esta
instituição;
Interpretação dos resultados analíticos decorrentes das colheitas de amostras
efetuadas pelo INSA, nas unidades educativas, de acordo com o protocolo existente;
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▪

Análise e parecer dos resultados obtidos nas análises microbiológicas realizadas pelo
INSA às colheitas de refeições fornecidas nas Escolas básicas do 1º ciclo e propostas
de melhoria.

Relatório Trimestral de Qualidade das Refeições Escolares
▪

Elaboração conjunta com a DEDUC dos Relatórios trimestrais das refeições escolares
do município.

Tratamento Reclamações no apoio à DEDUC
▪

▪

▪

▪
▪

Elaboração de informações sobre reclamações de pais e diretores de escolas,
relativamente a situações observadas nas escolas básicas, designadamente sobre a
qualidade da matéria-prima, capitações, alérgenos e refeições vegetarianas: 4
situações distintas.
Reporte para as técnicas do DEJ de situações observadas em visitas e vistorias
técnicas relativamente a situações pontuais, de caráter técnico funcional e higiosanitário, bem como referentes às capitações das refeições;
Resposta ao DEJ relativamente à possibilidade de o município apoiar a Exposição
Itinerante sobre a Dieta Mediterrânica – Património Cultural Imaterial da
Humanidade;
Envio para o DEJ de textos sobre várias temáticas alimentares, para colocação na
página “Cidade Educadora”;
Apoio às questões colocadas pelo DEJ relativas a questões do âmbito da segurança
alimentar e da nutrição;

Outros
▪

▪
▪
▪
▪

Recolha de amostras no âmbito do projeto “Valor proteico de refeições escolares
vegetarianas”, realizado em conjunto com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa, no decurso dos projetos do Departamento de Ciências
e Tecnologia da Biomassa dessa instituição: foram efetuadas 24 colheitas de
amostra;
Apoio técnico à escola básica Miradouro de Alfazina relativamente à implementação
das correções decorrentes do auto de vistoria elaborado;
Visita à cozinha e refeitório da EB Rogério Ribeiro, com o Diretor Municipal do
Desenvolvimento Social;
Presença no XVII Congresso de Nutrição e Alimentação/I Congresso Internacional de
Nutrição e Alimentação;
Presença na 11ª Reunião Anual PortFIR ||| 10 anos PortFIR, subordinada ao tema
Partilhar e cooperar para uma alimentação saudável.

9.10 - PROTECÇÃO CIVIL
9.10.1 - Gerir, manter atualizado, implementar e testar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil
de Almada, em todas as suas componentes administrativas e operacionais;

Foi garantida a atualização do Plano Municipal Emergência Proteção Civil de Almada
(PMEPC), nomeadamente quanto ao inventário de meios e recursos e a lista de
contactos. Aguarda-se a aprovação do PMEPC pela Comissão Nacional de Proteção
Civil.
Realizada exposição sobre o PMEPC no centro comercial Almada Fórum, entre os dias
1 e 8 de março.
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9.10.2 - Gerir, manter atualizados e testados os Planos de Emergência Externos (PEE) aprovados das
empresas de Nível Superior de Perigosidade;

Garantida atualização dos 3 PEE existentes no município. Foram acompanhados os
exercícios de teste dos planos de emergência internos das 3 instalações,
nomeadamente: Repsol, 24 de maio; OZ Energia Gás, 17 de outubro; ETC, 4 de
dezembro. Foi planeado e executado um exercício à escala municipal, do tipo CPX, do
PEE da Repsol – instalação na Banática, realizado a 29 de maio. Foi planeado e
executado um exercício à escala municipal, do tipo LIVEX, do PEE da OZ Energia Gás,
realizado a 17 de outubro.
9.10.3 - Gerir e manter atualizado o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), e
operacionalizar o Dispositivo de Defesa da Floresta Contra Incêndios «Operação Floresta Segura, Floresta
Verde»;

Foi concluída a elaboração do PMDFCI 2019-2028, com a aprovação do parecer prévio
da Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Almada. O plano foi depois remetido
para o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas para parecer vinculativo.
Foi elaborado o Plano Operacional Municipal 2018 de Defesa da Floresta Contra
Incêndios, de caráter anual e aprovado a 24 de maio. Operacionalização do Dispositivo
de Defesa da Floresta Contra Incêndios «Operação Floresta Segura, Floresta Verde»,
com implementação das medidas previstas durante o período de Reforço de Nível IV
e sempre que elevado o Estado de Alerta Especial.
Preparação e implementação do Programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras. Realização
de simulacro destinado à população a 6 de outubro.
Promoção da gestão de combustíveis no âmbito da Defesa da Floresta Contra
Incêndios, em terrenos municipais e nas ações previstas no PMDFCI. Ações de
sensibilização à população nas freguesias definidas pelo ICNF como prioritárias: Costa
da Caparica (13 março), Charneca da Caparica e Sobreda (23 março) e Caparica /
Trafaria (11 maio). Realização de ações de fiscalização quanto à implementação das
medidas previstas.
Início da constituição de uma equipa de sapadores florestais de âmbito municipal.
9.10.4 - Elaborar e operacionalizar Planos Prévios de Intervenção (PPI) referente a riscos específicos existentes
no Município, possibilitando o desencadeamento sistematizado da resposta a operações de proteção socorro,
permitindo conhecer antecipadamente os cenários e os meios, garantindo-se assim uma melhor gestão
integrada de recursos;

Prossegue a elaboração de PPI para núcleos urbanos antigos, com a continuação do
levantamento da perigosidade nos núcleos urbanos antigos.
Elaboração de PPI para estacionamentos e acessos às praias integradas na área
florestal, no âmbito dos quais foram realizadas várias reuniões de trabalho,
abrangendo a problemática das acessibilidades, estacionamento, corte de vegetação,
alterações ao sentido normal do trânsito automóvel, disponibilidade de água e
sensibilização. Verificação da eficácia das medidas implementadas.
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Início da elaboração dos PPI para Vagas de Frio / Ondas de Calor e para os parques de
campismo a sul da Costa da Caparica.
9.10.5 - Assegurar as missões do Serviço Municipal de Proteção Civil no quadro das competências municipais
e garantir o seu regular funcionamento;

Elaboração de proposta de reforço da estrutura orgânica do SMPC, de forma a
garantir a execução das competências do serviço.
Apoiada a organização de eventos desportivos, culturais e populares no âmbito da
prevenção e segurança, dando apoio às entidades promotoras e serviços municipais,
além de elaborar Planos/Ordens de Operações Municipais, implementando e
coordenando operacionalmente os respetivos dispositivos de prevenção e segurança
em eventos de risco elevado. São exemplo o festival Caparica Primavera Surf Fest, as
comemorações do 25 de Abril, as marchas populares de Almada, o festival O Sol da
Caparica, a corrida S. Silvestre e as comemorações da Passagem de Ano.
Análise de segurança e participação em vistorias a feiras e eventos realizados no
município.
Acompanhamento de simulacros promovidos por várias entidades, nomeadamente
na Ponte 25 de Abril, no Hospital Garcia de Orta, no Almada Fórum. Participação nos
exercícios internacionais promovidos pela GNR (EGEX18 – no âmbito da presidência
portuguesa da EUROGENDFOR) e pelo Exercito Português (CELULEX, no âmbito
biológico, químico e radiológico).
9.10.6 - Garantir o regular funcionamento da Comissão Municipal de Defesa da Floresta e da Comissão
Municipal de Proteção Civil;

Foi garantido o regular funcionamento da Comissão Municipal de Defesa da Floresta
(CMDF) de Almada:
▪

Realizada reunião no dia 24 de abril, para aprovação do POM 2018;

▪

Realizada reunião extraordinária no dia 03 de agosto, na sequência da passagem
ao Estado de Alerta Especial Vermelho;

▪

Realizada reunião no dia 20 de dezembro, para análise e balanço da Operação
Floresta Segura, Floresta Verde 2018 e aprovação do parecer prévio do PMDFCI
2019-2028.

▪

Foi garantido o regular funcionamento da Comissão Municipal de Proteção Civil
(CMPC):
Realizada reunião no dia 22 de fevereiro, para preparação das atividades para
2018;

▪
▪

Realizada reunião no dia 22 de março, para aprovação do plano de atividades
para 2018;

▪

Realizada reunião extraordinária no dia 29 de maio, na sequência da realização
do 2º exercício de teste ao PEE da Repsol – instalação da Banática;

▪

Realizada reunião extraordinária no dia 17 de outubro, na sequência da
realização do 2º exercício de teste ao PEE da OZ Energia Gás, SA.
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9.10.7 - Desenvolver e implementar um plano de formação em riscos e proteção civil, direcionado à
população em geral e à escolar em particular, que contribua para a construção de uma cidadania responsável
e interventiva no domínio da prevenção e segurança;

Prosseguiu a produção de informação sobre riscos e proteção civil, nomeadamente
folhetos informativos e outros suportes. Aquisição de suportes para exposição de
informação em áreas municipais de atendimento público. Inauguração do expositor
no centro comercial Almada Fórum, no dia 12 de outubro, para assinalar o Dia
Internacional para a Redução de Catástrofes, que se comemora a 13 de outubro.
Foram realizadas ações de sensibilização nas áreas do risco e da proteção civil,
nomeadamente no âmbito do Dia Mundial do Ambiente, no festival O Sol da Caparica
e no Hospital Garcia de Orta;
Divulgado no sítio da Câmara Municipal na internet e nas redes sociais, avisos à
população, na iminência ou decorrentes de fenómenos meteorológicos extremos,
informando os efeitos expectáveis e as medidas a tomar.
9.10.8 - Manter atualizados os Planos de Segurança Internos dos estabelecimentos escolares do 1º Ciclo e
Jardins de Infância face ao novo regime jurídico de segurança contra incêndios, promovendo em colaboração
com outros Agentes da Proteção Civil, realizar ações de sensibilização e de formação para a utilização de meios
de primeira intervenção, e simulacros nestes edifícios, conforme os Planos de Segurança Internos aprovados
pela Autoridade Nacional de Proteção Civil;

Acompanhamento das medidas de autoproteção aprovadas. Realização de simulacros
de incêndio e evacuação em 10 escolas do concelho, em colaboração com os
bombeiros e forças de segurança. Realização dos simulacros obrigatórios em todas as
escolas básicas do 1º ciclo e jardins de infância, que se devem realizar no início do ano
escolar, entre 23 de setembro e 11 de dezembro.
9.10.9 - Promover a elaboração e implementação dos Planos de Segurança Internos dos edifícios municipais,
face ao novo regime jurídico de segurança contra incêndios;

Continuação da elaboração dos Planos de Segurança Internos dos edifícios municipais,
face ao regime jurídico de segurança contra incêndios em vigor. Realizada uma ação
de sensibilização sobre segurança contra incêndios em edifícios a 8 de junho, no
âmbito da Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/2018, destinada especialmente
às coletividades.
9.10.10 - Programar uma semana dedicada à proteção civil, de modo a mobilizar todos os agentes de proteção
civil e a população em geral para esta temática, nomeadamente para os fenómenos emergentes resultantes
das alterações climáticas, riscos resultantes da atividade industrial, acidentes de viação, incêndios florestais,
acidentes domésticos, ondas de frio e de calor, etc;

Preparação e organização das atividades e exposição de meios pelos agentes de
proteção civil durante a semana da proteção civil. Realizados 10 simulacros em
escolas básicas do 1º ciclo, exercício CPX de teste do PEE da Repsol (29 maio),
apresentação pública da Operação Floresta Verde, Floresta Segura 2018 e do
Dispositivo Distrital de Combate a Incêndios Rurais (30 maio), assinatura de
protocolos de segurança balnear (1 junho), exposição de meios dos agentes de
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proteção civil e entidades colaborantes (2 junho), comemorações do Dia Municipal do
Bombeiro (3 junho) e do Dia do Ambiente (5 junho).
9.10.11 - Proceder ao levantamento, previsão, avaliação e prevenção de riscos coletivos no Município;

Realização de avaliações de risco a situações de risco reportadas, promovendo o seu
encaminhamento e resolução. Implementação de medidas de mitigação de risco
(vedação, balizamento ou sinalização).
9.10.12 - Assegurar a representação do Município nos órgãos de coordenação distrital no âmbito da proteção
civil e da defesa da floresta contra incêndios;

Participação na reunião da Comissão Distrital de Defesa da Floresta de Setúbal, que
se realizou a 24 julho em Santo André.
Participação na reunião de coordenação entre o Comando Distrital de Operações de
Socorro (CDOS) da Autoridade Nacional de Proteção Civil e os vários serviços de
proteção civil municipais, realizadas em Sines (27 março), Alcochete (19 junho) e
Barreiro (8 novembro).
Participação, a convite, no briefing do Centro de Coordenação Operacional Distrital
(CCOD) ocorrido a 4 de julho e a 3 de outubro.
Participação no VII Encontro da Rede Temática de Proteção Civil da UCCLA – União
das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, que se realizou de 27 a 31 de outubro, na
Ilha de Santo Antão, Cabo Verde.
9.10.13 - Dinamizar e potenciar o voluntariado de proteção civil, nomeadamente nas ações de defesa da
floresta contra incêndios da “Operação Floresta Segura, Floresta Verde”, assim como nas mais variadas áreas
de atividade do Serviço Municipal de Proteção Civil;

Receção dos candidatos ao corpo de voluntários permanente de proteção civil de
Almada (Panteras), e início do processo de formação de ingresso.
Preparação e gestão da participação de voluntários na Operação Floresta Segura,
Floresta Verde.
9.10.14 - Acompanhar a situação da proteção civil no Município, dando apoio aos vários agentes de proteção
civil, mantendo um estado de preparação e prontidão elevados;

Acompanhamento das ações de proteção e socorro ocorridas no município,
nomeadamente apoio ao corte de árvores, incêndios urbanos e acidentes vários.
Destaque para os galgamentos costeiros ocorridos no início do mês de março na zona
da Cova do Vapor, 2º Torrão e S. João da Caparica e para o episódio de condições
meteorológicas adversas de 11 de novembro. Montagem de dispositivo de prevenção
para a tempestade Leslie.
9.10.15 - Elaborar e submeter a candidatura do Município de Almada ao programa "Cidades Resilientes em
Portugal", no âmbito da Plataforma Nacional para a Redução do Risco de Catástrofe e do programa das
Nações Unidas;
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Preparação do processo de candidatura e da criação de uma plataforma local de
redução do risco de catástrofe.
9.10.16 - Iniciar estudos tendentes à avaliação da necessidade, vantagens e condições para a mudança de
instalações de Comissão Municipal de Proteção Civil / Posto de Comando Municipal;

Estudo dos meios e recursos necessários à instalação da central municipal de
operações de socorro. Visita às centrais municipais do Porto e de Leiria a 17 de
dezembro, com os 3 Comandantes do Corpos de Bombeiros.
9.10.17 - Apoiar a assistência a banhistas nas praias de Almada, garantindo o normal funcionamento da época
balnear na Costa da Caparica;

Apoio à Autoridade Marítima e demais entidades de forma a garantir o
funcionamento da época balnear. Preparação e implementação de dispositivo de
assistência a banhistas para o período da época balnear em praias concessionadas
sem assistência e em praias não vigiadas, assim como a implementação de um
dispositivo mínimo de assistência a banhistas para o período que precedeu a época
balnear nas praias do concelho. Realizada avaliação pública do Programa Praia
Protegida a 23 de outubro na Costa de Caparica.
9.10.18 - Prosseguir os projetos desenvolvidos em cooperação com os Bombeiros do concelho,
designadamente, a Operação de Defesa da “Floresta Segura, Floresta Verde” e com a organização do Dia
Municipal do Bombeiro;

Realizadas seis reuniões de trabalho, de caracter operacional, com os Comandantes
dos Corpos de Bombeiros do Concelho.
Efetuada a organização conjunta com as 3 Associações Humanitárias de Bombeiros
Voluntários do Dia Municipal do Bombeiro 2018, realizado a 3 de junho, em Almada.
Apoio ao Corpo Bombeiros de Cacilhas na participação do World Rescue Challange de
desencarceramento, que se realizou na Africa do Sul.
9.10.19 - Continuar o apoio às três Associações Humanitárias de Bombeiros do concelho destinado ao
pagamento dos seguros das viaturas e dos bombeiros e apoio ao funcionamento das equipas de intervenção
permanente;

Assegurado o apoio às três Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho
relativo ao funcionamento dos piquetes de intervenção e da equipa de intervenção
permanente.
Assegurado o apoio às três Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho
relativo ao pagamento dos seguros das viaturas e dos bombeiros.
Assinatura dos protocolos de apoio a ações concretas dos Corpos de Bombeiros,
nomeadamente ao nível da renovação da frota, equipamentos e estruturas
operacionais.
9.10.20 - Assegurar o funcionamento do Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos de Almada e dos
seus Grupos Específicos, incluindo o Observatório de Segurança;
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Organização e participação na reunião do Conselho Municipal de Segurança dos
Cidadãos de Almada ocorrida a 12 de dezembro.
9.10.21 - Dinamizar o regular funcionamento do Grupo de Trabalho da Proteção Civil (GT II) no âmbito do
Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos;
9.10.22 - Apoiar a Comunidade Escolar na implementação da educação e formação para os primeiros
socorros e suporte básico de vida, incluindo corpo discente, corpo docente e demais pessoal escolar.

9.11 - COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
9.11.1 - Garantir em permanência a recolha e gestão dos registos áudio, vídeo e fotográfico referentes à
atividade municipal, garantindo a manutenção do arquivo multimédia municipal, e iniciar a transmissão direta
de eventos de interesse municipal nas redes sociais;

Transmissão online das sessões, acompanhamento jornalístico, e sonorização e registo
áudio da Assembleia Municipal de Almada;
Sonorização de 102 eventos e iniciativas do município ou apoiadas pela autarquia;
Realização de 500 serviços de reportagem fotográfica e 124 serviços de reportagem vídeo;
Recolha e gestão dos registos áudio, vídeo e fotográfico, garantindo a manutenção do
arquivo multimédia municipal;
Transmissão de partes de eventos ao vivo via facebook.
9.11.2 - Assegurar a transmissão on-line e os registos áudio e vídeo das reuniões públicas da Câmara Municipal
de Almada;

Preparação do concurso para a transmissão online das reuniões públicas da Câmara
Municipal de Almada para que em 2019 as mesmas possam ser alvo de transmissão.
9.11.3 - Gerir e promover a marca “Almada” enquanto elemento agregador e identitário do Município, e
contribuir para o processo de definição, conceção e implementação das estratégias de comunicação decididas
pelo executivo;

Conceção de 278 imagens gráficas, referentes às diversas iniciativas municipais.
Maquetização de 1.010 suportes de divulgação, referentes a diversas iniciativas
municipais
Conceção, maquetização e produção de 3 exposições municipais (II Semana Social Almada
Somos nós, Semana da Filosofia, Mostra de Ensino Superior)
Conceção, maquetização e montagem de 4 stands, para presença municipal em eventos:
Sport Expo, Caparica Primavera Surf Fest e Festival O Sol da Caparica (dois stands –
Institucional e Serviço Municipal Veterinário)
Produção de 2 spots para exibição em televisão e respetivo planeamento de media,
referentes às comemorações do 25 de Abril e Tempo de Natal em Almada
Gestão da rede municipal de mupis e outdoors: conceção e produção de 31 imagens para
cartazes (mupis Paris e GT), 56 imagens para telas, referentes a diversas ações de
comunicação
Compra de espaço em imprensa, para publicação de 24 anúncios (recursos humanos,
avisos e divulgação de iniciativas culturais
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Planeamento e compra de espaço das campanhas específicas do 25 de Abril, Festas de
Almada, Trafaria com Prova, Tempo de Natal em Almada e Passagem de Ano, nos diversos
meios de comunicação: televisão, imprensa, rede de mupis do Metro de Lisboa, Óculos
TST, aluguer e decoração de um veículo do metro Sul do Tejo.
9.11.4 - Proceder à criação, implementação e promoção de um novo conceito para a presença do Município
na Internet, no âmbito do desenvolvimento da nova plataforma de gestão de sites municipais.
9.11.5 - Assegurar a gestão de conteúdos e imagem de sites e aplicações da Câmara Municipal de Almada,
assim como de outros conteúdos institucionais disponíveis em plataformas digitais;

Gestão integrada da comunicação nas redes sociais com publicações regulares e com
aumento de seguidores e comunicação bidirecional:
▪ Facebook: 1 104 post´s; alcance 2.365.544, 41.678 seguidores no fim de 2018 (+3.588)
▪ Instagram: 302 publicações, 4 mil seguidores
▪ YouTube CMA: 61 videos, 38 350 visualizações
▪ Twitter: 211 tweets
9.11.6 - Criar a Plataforma “Almada Participa” que, através do site municipal, deverá agregar todas as
ferramentas de participação disponibilizadas pelo Município; tanto para os cidadãos como para todas as
forças politicas;
9.11.7 - Criar uma ferramenta de Open Data, disponível na plataforma “Almada Participa”, com dados
públicos sobre o concelho de Almada, em parceria com outras entidades e instituições;
9.11.8 - Assegurar a implementação de uma estratégia de comunicação para a presença do Município nas
redes sociais;
9.11.9 - Organizar e lançar a campanha de divulgação da Arte-Xávega e de promoção do consumo da cavala,
na Costa da Caparica, complementada pela realização de ações promoção e valorização gastronómica;

Produção de produtos relacionados com a Arte-Xávega e sua disponibilização em eventos
apoiados pela Câmara Municipal de Almada.
9.11.10 - Organizar as principais festividades do Município, incluindo designadamente as Marchas Populares,
as comemorações do Dia da Cidade, do Dia Internacional da Mulher, as iluminações de Natal, e em especial
as comemorações do 25 de abril, em 2018 especialmente vocacionadas para os jovens e para a temática da
liberdade;

Organização da cerimónia de ligação das Iluminações Natalícias da Cidade de Almada com
mais de 3000 munícipes;
Coorganização, gestão e logística das festividades da Passagem de Ano;
Organização do convívio dos trabalhadores da CMA no âmbito da celebração das Festas
de Almada;
Gestão dos procedimentos dos espetáculos pirotécnicos de celebração do 25 de Abril, das
Festas da Cidade e da Passagem de Ano;
Acompanhamento das celebrações do 25 de Abril e das Festas da Cidade;
Iluminações festivas de Natal nas principais artérias do concelho, numa extensão total de
cerca de 5 km;
Organização do 1º encontro de dirigentes da CMA;
Preparação do espetáculo comemorativo do 25 de Abril, das Marchas Populares do
concerto comemorativo do Festival Cantar Abril, do Festival Internacional de Folclore e
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do Festival Off;
Desfile Comemorativo do 25 de Abril;
Concerto de Gisela João e Xutos e Pontapés;
Concurso de Marchas Populares 2018;
Apoio à organização do lanche/convívio de Natal, com os trabalhadores da CMA, SMAS e
ECalma;
Organização da sessão de homenagem aos trabalhadores aposentados da CMA e SMAS;
9.11.11 - Realizar estudos/sondagens à população, de forma a aferir graus de satisfação sobre a autarquia e
atividades desenvolvidas, com particular incidência sobre interesses da população e formas de acesso à
informação municipal, de forma a melhorar serviço público prestado;
9.11.12 - Divulgar a atividade municipal junto da população e junto dos órgãos de comunicação social,
garantido posterior identificação, arquivo e encaminhamento interno da informação produzida;

Publicação da Agenda Almada, incluindo redação e edição de conteúdos.
Publicação do Boletim Almada, incluindo redação e edição de conteúdos.
Gestão dos sítios municipais na Internet, incluindo o carregamento e atualização regular
e permanente de notícias, eventos de agenda, notas de imprensa, ordens de trabalhos,
boletins de deliberações, publicações municipais, concursos públicos, editais e
destaques;
Gestão de adesões aos serviços online;
Divulgação das atividades municipais através do envio de informação e convites
personalizados: 228 divulgações internas, 71 campanhas para o público externo e envio
de 13.871 convites
9.11.13 - Garantir o funcionamento do Centro Autárquico de Informação ao Consumidor de modo a dar uma
resposta mais qualificada aos munícipes;

Reclamações no ano de 2018 - 53
Pedidos de Informação no ano de 2018 - 2954
9.11.14 - Contribuir para a planificação temporal dos eventos municipais e integração articulação de
conteúdos no calendário anual de realizações do Município de Almada;

Disponibilização de informação regular sobre as atividades e iniciativas programas no
âmbito dos eventos do município (Agenda Cultural, Boletim Municipal, Site, Facebook,
entre outros).
9.11.15 - Incentivar a economia local e valorizar as artes e ofícios através da promoção e utilização de
produtos e serviços locais nas ações de representação municipais;

Sempre que possível deu-se preferência a empresas locais na aquisição de merchandising
e produtos de consumo em coffee-breaks.
9.11.16 - Projetar a produção de peças de representação municipal para ofertas e de outros produtos de
merchandasing especialmente concebidas para a promoção de Almada.
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Realização ou apoio a ações promocionais do município através da disponibilização e
ofertas de material sobre Almada, no âmbito de várias iniciativas institucionais a nível
nacional e internacional: cedência de 19.623 produtos para 153 eventos apoiados.
Representação do município - A abertura antevista para Almada, manifestou-se, também, no plano institucional e
correspondeu a um novo modelo de relacionamento e colaboração com as entidades da Administração Central, com
as entidades supra ou intermunicipais, com os outros municípios e com as várias forças vivas do concelho. Esta
mudança de atitude não dispensou relações estreitas e cooperantes, concertando posições e estabelecendo
colaborações mutuamente úteis em benefício de Almada e dos Almadenses.

Reunião com o Ministro da Economia e Secretários de Estado respetivos, acerca de
matérias relacionadas com o Turismo, Infraestruturas sob alçada do Ministério, e
outros assuntos do interesse local e nacional;
Reunião com a Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Dra. Isabel
Oneto, sobre assuntos do âmbito do território municipal, segurança e, em especial, sobre
instalações da GNR em Almada;
Sessões de trabalho e visitas do Ministro do Ambiente, Dr. João Pedro Matos Fernandes,
ao concelho de Almada;
Sessões de trabalho com a Secretária de Estado do Ordenamento do Território e
Conservação da Natureza, Dra. Célia Ramos, para debate de questões do foro das políticas
ambientais e do POC-ACE;
Participação na sessão sobre a expansão do modelo Tribunal+, com a Senhora Secretária
de Estado Adjunta e da Justiça, Dra. Helena Mesquita Ribeiro;
Sessão de trabalho com a Secretária de Estado da Habitação, Arq. Ana Pinho, para debate
de temas do foro da habitação;
Abertura do colóquio Almada Somos Nós, com a presença da Secretária de Estado da
Inclusão das Pessoas com Deficiência, Dra. Ana Sofia Antunes;
Assinatura Declaração de Paris no âmbito das Fast-Track Cities (VIH), cidades na via rápida
para acabar com a epidemia de VIH, com a presença do Secretário de Estado Adjunto e
da Saúde, Fernando Araújo;
Reuniões com membros do governo sobre matérias de relevo para o Município, em
especial na área dos Transportes, Economia, Energia e Turismo;
Participação no ato de assinatura do acordo de financiamento da expansão do aeroporto
de Lisboa;
Participação no ato de assinatura do Auto de Consignação da Empreitada para
Conservação da Ponte 25 de Abril, com o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas,
Dr. Pedro Marques;
Reunião do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses;
Participação em reunião nacional com autarcas, sobre a descentralização de
competências para as autarquias, a reprogramação do PT 2020 e o Programa Nacional de
Investimentos 2030;
Reunião com a Infraestruturas de Portugal, S.A., para debate de questões relacionadas
com o IC 20;
Reunião com a Delegação de Almada da Ordem dos Advogados, sobre a
colaboração presente e futura mantida entre as partes;
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Reuniões com todos os operadores de transportes presentes no concelho;
Encontro com delegação de deputados da Assembleia Nacional Coreana, acompanhados
pelo Embaixador da Coreia do Sul em Lisboa, para apresentação do projeto Lisbon South
Bay;
Realização de reunião e contactos de trabalho com o Embaixador da Coreia do Sul e a Baía
do Tejo, sobre a promoção de Almada e a Margueira;
Acompanhamento ao Embaixador do Brasil em Portugal em visita a Almada e aos terrenos
da Margueira;
Encontro com o Primeiro Ministro de Cabo Verde, com o Ministro da Cultura e Indústrias
Criativas de Cabo Verde e com o Presidente da Câmara Municipal da Praia;
Reunião com o Ministro da Cultura de Cabo Verde e os Presidentes das Câmaras
Municipais de Cascais, Odivelas, Oeiras e Sintra, no âmbito da CPLP;
Encontro com membros do Senado Francês pertencentes ao Grupo de Amizade FrançaPortugal, para debate de questões do foro da mobilidade verde e das políticas ambientais;
Encontro com o Embaixador da Coreia do Sul em Lisboa e delegação de investidores;
Encontro com o Comandante Geral da GNR, Tenente-General Luís Francisco Botelho
Miguel, e com membros da Direção dos Serviços Sociais da GNR, com o intuito de estreitar
relações entre o município e estas duas organizações;
Presença no simulacro/exercício de teste do Plano de Emergência Externo (PEE) da OZ
Energia Gás, realizado no concelho;
Presença no Distinguished Visitors Day do Exército CELULEX18, uma iniciativa do Exército
Português, realizada no concelho;
Presença no Distinguished Visitors Day do Exercício EGEX18, uma iniciativa da Guarda
Nacional Republicana, realizada no concelho, com o Ministro da Administração Interna,
Dr. Mário Cabrita;
Presença na Cerimónia de Entrega de Viaturas à Guarda Nacional Republicana, destinadas
às componentes de trânsito, territorial e investigação criminal, realizada no concelho, com
o Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita;
Presença no 128º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Cacilhas;
Participação na cerimónia de inauguração do busto de D. Manuel Martins – Seminário
Maior de S. Paulo;
Encontro com D. José Ornelas, Bispo de Setúbal, para debate de questões de interesse do
município e da Diocese de Setúbal;
Entrega de Prémios e Diplomas do Prémio Almada Cidade Inteligente (Ano Letivo
2017/2018).
Presença na inauguração da unidade de gastroenterologia do Hospital Particular de
Almada;
Presença na comemoração do Aniversário do Caparica Futebol Clube;
Presença no 72º Aniversário do Clube Recreativo da Cova da Piedade;
Presença no 128º Aniversário dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas;
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Presença no 11º Aniversário do Lions Clube de Almada;
Presença no 4.º Aniversário do Cante Alentejano;
Presença na apresentação de Campanha de Sensibilização "Festas Seguras 2018";
Presença na cerimónia de entrega de comando na Base Naval de Lisboa;
Presença na inauguração da biblioteca da LAHGO.
10. FREGUESIAS, DESCENTRALIZAÇÃO E PROXIMIDADE

10.1 - PROJETOS E SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS DE PROXIMIDADE
10.1.1 - Consolidar, ampliar e divulgar a plataforma online "Almada Mais Perto", aliando o recurso às
aplicações móveis integradas e o acesso web e outras formas de comunicação tradicionais, constituindo este
instrumento como canal preferencial de reporte cidadão de situações que requerem a intervenção dos serviços
municipais;

Apoio técnico à implementação, correto funcionamento e manutenção da Solução de
Gestão de Conteúdos Multimédia - Plataforma eletrónica de arquivo, pesquisa e gestão
de conteúdos multimédia da CMA, com a gestão centralizada do DCOM.
10.1.2 - Criar estruturas desconcentradas de atendimento ao munícipe dispersas por todo o Município,
integradas noutros equipamentos da autarquia, criando sinergias no funcionamento e no acesso a
utilizadores, e uma oferta complementar de serviços de qualidade, em regime de proximidade;

Elaboração de projeto e preparação de instalação de estruturas desconcentradas de
atendimento ao munícipe nas Freguesias.
10.1.3 - Criar as condições para a instalação do Espaço do Cidadão, em complemento e conjugação com os
serviços de atendimento ao munícipe, sem prejuízo da continuação dos trabalhos conducentes à instalação de
uma Loja do Cidadão em Almada;

Desenvolvimento de novo modelo de atendimento Municipal e de instalação de futuros
“Espaço do Cidadão” no Concelho.
Continuação dos trabalhos preparatórios para instalação de uma “Loja do Cidadão” no
concelho.
10.1.4 - Prosseguir uma política de descentralização de competências para as juntas de freguesia, mediante
a análise da execução dos protocolos previamente estabelecidos, a sua adequação às necessidades das
autarquias e das populações, e introdução de mecanismos mais céleres e eficazes de fiscalização;

Definição e iteração de abordagem para aquisição de plataforma de suporte a sites
municipais de Almada, em articulação com iniciativas referentes à marca e imagens
municipais.
10.1.5 - Monitorizar o progresso dos protocolos de delegação de competências e das demais iniciativas
desenvolvidas no âmbito da descentralização entre Município e freguesias.

Procedeu-se à monitorização e apoio técnico referente aos Acordos de Execução no
âmbito da descentralização de conservação de espaços verdes de enquadramento;
foram efetuados os relatórios referentes aos 4 trimestres de 2018.
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Houve intervenção municipal de reabilitação do espaço verde de enquadramento na
envolvente da rampa executada para promoção da acessibilidade em espaço publico,
na Rua da Maçaroca, Caparica.
Procedeu-se à monitorização e apoio técnico referente aos Acordos de Execução no
âmbito da descentralização, de recolha de objetos volumosos e aparas de jardim;
foram efetuados os relatórios referentes aos 4 trimestres de 2018.
Foram ampliadas as competências delegadas na União das Freguesias de Charneca da
Caparica e Sobreda e Freguesia da Costa de Caparica, designadamente no que
concerne à recolha de resíduos acumulados junto aos ecopontos e/ou contentores
destinados à recolha de resíduos urbanos.
10.2 - COMPETÊNCIAS DAS FREGUESIAS E DESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE INICIATIVAS COM IMPACTO
LOCAL

Procedeu-se à monitorização e informação técnica referente aos Acordos de Execução
celebrados.
Neste âmbito, realizaram-se reuniões com os Presidentes de Junta com o objetivo de
avaliar conjuntamente os atuais acordos de execução e delegação de competências em
vigor, de forma a rever os mesmos, adequando-os às necessidades permanentes dos
diversos territórios.
No que concerne às iniciativas com impacto local, colaborou-se em todas as matérias
direta ou indiretamente relacionadas com a higiene urbana, nomeadamente ao nível das
várias iniciativas culturais promovidas pelas várias Uniões de Freguesia/Junta de
Freguesia, afetando recursos humanos e meios mecânicos, assim como equipamentos
para a recolha de resíduos e limpeza urbana. Candidataram-se os eventos “Primavera Surf
Fest” e o “Sol da Caparica” a Ecoeventos de forma a promover a sensibilização ambiental
para a correta separação dos resíduos tendo em vista a sua reciclagem.

10.2.1 - UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS
10.2.1.1 - Requalificar e revitalizar as zonas históricas e comerciais da união de freguesias, designadamente
no Ginjal, junto ao Terminal Fluvial de Cacilhas e na área envolvente ao mesmo, em Almada Velha, na Cova
da Piedade, na Romeira e no Caramujo;

Projeto de Execução da Requalificação do Eixo Central de Almada” - em curso a
elaboração de informação de aprovação da aquisição de Serviços de projetos, a lançar por
consulta prévia;
10.2.1.2 - Promover a atividade cívica, comunitária e económica no centro de Almada, elevando os níveis de
atratividade do comércio local, criando condições para a instalação da Loja do Cidadão, e procedendo à
revisão do modelo de circulação automóvel no eixo central e zonas envolventes;
10.2.1.3 - Valorizar a zona envolvente ao Santuário do Cristo Rei, no sentido de permitir uma maior
proximidade com a Cidade, o desenvolvimento do turismo religioso e a animação do comércio e da
restauração;
10.2.1.4 - Responder às necessidades específicas da população sénior local, especialmente em matéria de
acessibilidades, iluminação pública e adequação dos espaços públicos, através da criação de novas rotas do
Flexibus, do estabelecimento de parcerias para a realização de pequenas reparações no domicílio, e do
mapeamento das situações de isolamento sem retaguarda social e/ou familiar;
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Análise e avaliação do alargamento do Flexibus a outras zonas do concelho.
10.2.1.5 - Desenvolver medidas para o rejuvenescimento local, designadamente através da criação de áreas
de regeneração urbana para jovens e para atividades económicas e artísticas diferenciadas e com impacto na
renovação do território;

Foi concluída a construção do novo Parque Infantil da Rua António Nobre, em Cacilhas,
sob a responsabilidade da União das Juntas de Freguesia de Almada, Cova da Piedade,
Pragal e Cacilhas, que teve Projeto de Conceção, apoio técnico e acompanhamento de
obra dos serviços da Divisão de Espaços Verdes.
10.2.1.6 - Garantir a adequação do sistema de gestão de estacionamento às necessidades efetivas dos
residentes, dos visitantes e do comércio local, considerando em permanência as especificidades da zona e a
sua logística própria;
10.2.1.7 - Valorizar o património e dinamizar as atividades do âmbito da freguesia através de novas parcerias
com o conjunto das coletividades, clubes desportivos e IPSSs ativos no território.

Acompanhamento da proposta do AAC de criação de um complexo desportivo no terreno
municipal atualmente ocupado pelo campo de treinos.
10.2.2 - UNIÃO DE FREGUESIAS DE CAPARICA E TRAFARIA
10.2.2.1 - Prosseguir a humanização dos bairros sociais, a melhoria das condições de habitação nos mesmos
e a qualificação das zonas públicas envolventes;

A Divisão de Espaços Verdes colaborou com a Divisão de Habitação na iniciativa para
melhoramento do pátio situado nas traseiras da Rua Quinta das Casadas de Cima,
Caparica, desenvolvida no âmbito do projeto “Olhar o Bairro”, com a cedência de meios
materiais e operacionais, e que consistiu na instalação de 4 bancos de jardim, e
preparação de 26 floreiras constituídas por pneus, com a respetiva terra e material
vegetal.
10.2.2.2 - Cuidar e dignificar as ligações viárias e pedonais entre as localidades da freguesia, garantindo o
seu arranjo e limpeza, tendo em vista a valorização do espaço público, a manutenção das zonas de fruição das
populações, e a ligação das pessoas ao seu local de residência;
10.2.2.3 - Melhorar os percursos e horários das carreiras de autocarros e do transporte fluvial, incluindo a
concertação entre ambos os meios de transporte, em termos mais adequados às necessidades das populações;

Reuniões com a partes relevantes para o projeto de ampliação do Transpraia.
10.2.2.4 - Adequar as condições necessárias e urgentes para a revitalização da atividade económica nos
mercados municipais sob a alçada das diversas autarquias;

Levantamento e inicio de estudo diagnóstico comercial no Mercado Municipal do Monte
de Caparica e Trafaria;
Inicio do processo de avaliação e de revisão do Regulamento dos Mercados Retalhistas
Municipais.
10.2.2.5 - Promover e valorizar o turismo de modo sustentado e impulsionador da qualidade de vida das
populações e da dinamização da economia local, e em especial da Trafaria considerando a sua situação
geográfica e ligações fluviais.
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Trafaria ComProva 2019
▪ Dinamização de toda a logística associada ao referido evento, envolvendo diversos
serviços municipais;
▪ Elaboração do Caderno de Encargos e dinamização do processo de contratação publica
por consulta prévia.
10.2.3 - UNIÃO DE FREGUESIAS DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA
10.2.3.1 - Prosseguir as medidas de regularização das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, incluindo a adequação
das mesmas aos critérios urbanísticos vigentes, a normalização do espaço público e a melhoria da qualidade
de vida dos residentes;
10.2.3.2 - Acionar o melhoramento dos espaços e da via pública, considerando nomeadamente a situação da
pavimentação dos eixos estruturantes, a avaliação das condições dos arruamentos, e a adequação da
sinalética instalada ou necessária;

Plano de Sinalização Horizontal, Vertical e Informativa da União das Freguesias de
CHARNECA DA CAPARICA E SOBREDA –Elaborada informação de Aprovação do
processo de contratação Pública da aquisição de Serviços de projetos, a lançar por
Consulta Prévia;
10.2.3.3 - Melhorar e adequação da iluminação pública instalada, de forma a melhorar a segurança local e
qualificar o espaço público;
10.2.3.4 - Aumentar da eficácia na recolha de lixo e no tratamento de aparas em todo o território da união
de freguesias;
10.2.3.5 - Ampliar e qualificar a oferta do ensino e da escola pública na freguesia;

Inicio da empreitada de beneficiação da EB nº1 da Trafaria – tratamento de paredes,
pinturas exteriores e criação de alpendre) – outubro.
10.2.3.6 - Adequar os serviços oferecidos pela rede de transportes públicos à população, ao comércio e às
características do território;
10.2.3.7 - Assegurar uma maior dinamização cultura e abertura ao público do Solar dos Zagallos.

Foi assegurada uma programação diversificada no Solar dos Zagallos: Espetáculo de
música com gravação; Exposição e mostra de artes e oficinas; Audições da Academia de
Música de Almada; Acolhimento das provas do “Concurso Internacional de Música Cidade
de Almada” e do “Festival Internacional de Música Cidade de Almada”; Encontro /convívio
pela Associação Pais em Rede; Atividade “Desenhar Almada”; Programação e organização
do programa “Solar ao Vivo + Cinema ao Ar Livre”; Audições da Academia de Música de
Almada; Apresentação do espetáculo “Alice no País das Maravilhas”, entre outras
atividades.
10.2.4 - UNIÃO DE FREGUESIAS DO LARANJEIRO E FEIJÓ
10.2.4.1 - Requalificar, ampliar e dignificar o funcionamento da Feira de Levante, em conjunto com os
comerciantes e com as entidades com responsabilidades no âmbito das atividades económicas em presença,
no sentido de garantir melhores condições para os utilizadores e a adequação dos espaços;

Levantamento em formato digital do existente – formulação de plantas, alçados e cortes
- Feira do Levante Feijó.
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10.2.4.2 - Renovar a Praça da Portela, através da arborização e da instalação de mobiliário urbano -- incluindo
a colocação de equipamento sanitário --, no sentido de harmonizar o arranjo do espaço público e melhorar as
condições da sua utilização;
10.2.4.3 - Dinamizar a utilização e animação no espaço público, em colaboração com o movimento
associativo e contribuindo para uma maior exposição da atividade cultural e recreativa local;

Assinatura do Acordo de Colaboração Projeto Porbatuka Almada, com a Junta de Freguesia
Laranjeiro Feijó, a Sociedade de Instrução e Beneficência A Voz do Operário, a ARPILF –
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Laranjeiro Feijó e a Associação
Porbatuka).
10.2.4.4 - Estabelecer ligações de cooperação e de abertura com a Base Naval e o Arsenal do Alfeite,
permitindo a sua integração nas dinâmicas da freguesia e uma interação valorizadora do conjunto territorial
e da comunidade local.

Reunião com Conselho de Administração do Arsenal do Alfeite e conhecimento das
valências industriais e pedagógicas instaladas;
Presença na cerimónia de Abertura do ano letivo da Escola Naval do Alfeite.

10.2.5 - FREGUESIA DA COSTA DE CAPARICA
10.2.5.1 - Conceber e desenvolver o programa “COSTA TODO O ANO” -- agregador de iniciativas desportivas,
culturais, recreativas e económicas que potenciem a dinamização da Costa de Caparica durante todo o ano,
estabelecer uma comunicação estruturada e unificada desta freguesia, animar o turismo e economia local, e
elevar os níveis de qualidade vida;

Preparação do novo modelo do evento Caparica Surf Fest experiência piloto 2019 que
pretenderá alargar a animação musical ao centro da Costa de Caparica;
Avaliação e estudo do alargamento do evento a edições na época baixa como forma de
compensar a forte sazonalidade do destino.
10.2.5.2 - Programar e projetar um equipamento cultural que integre as valências de biblioteca municipal,
centro de conferências e sala de espetáculos flexível, com vantagens para os utilizadores locais, para a
cultura, para a educação e para o Turismo;
10.2.5.3 - Manter a frente de praia ao longo de todo o ano e promover a construção de estruturas de apoio
às praias urbanas, em necessária coordenação com as demais entidades com competência na matéria em
função do território, garantindo a qualidade do espaço público, a segurança das infraestruturas balneares e a
qualificação global da Costa de Caparica;

Reabilitação das rampas de acesso à praia do Tarquínio (WSL-CSF 2019).
10.2.5.4 - Debater e instituir medidas que permitam tornar o mercado municipal da Costa de Caparica mais
apelativo para os consumidores, e técnica e economicamente ajustado para os comerciantes;

Levantamento e inicio de estudo diagnóstico comercial no Mercado Municipal da Costa
de Caparica;
Inicio do processo de avaliação e de revisão do Regulamento dos Mercados Retalhistas
Municipais;
Inicio de levantamento em formato digital do existente - formulação de plantas, alçados
e cortes - relativo ao Mercado Municipal da Costa de Caparica.
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10.2.5.5 - Valorizar a cultura caparicana através do apoio à revitalização das atividades tradicionais, da pesca
artesanal e da agricultura local, complementando a oferta turística e mobilizando a economia e o
empreendedorismo;

Promoveu-se a recolha, sistematização, organização e tratamento de diversa informação
estatística relacionada com a atividade piscatória designada por “Arte Xávega”.
10.2.5.6 - Programar e apoiar iniciativas relacionadas com a Arte Xávega e com a sua divulgação,
designadamente através de roteiros, eventos de recriação, conferências e encontros científicos sobre a
componente etnográfica e antropológica;

Exposição “Arte Xávega – Tradição, Adaptação e Resistência” para Posto de Turismo da
Costa de Caparica - encontro Arte Xávega: Lançar Redes para a Economia;
Produção de produtos relacionados com a Arte-Xávega e sua promoção e disponibilização
em diversas iniciativas apoiadas pela Câmara Municipal de Almada.
10.2.5.7 - Criar condições para o surgimento de novos polos de atração de âmbito temático ou infraestrutural,
designada mas não exclusivamente, através do incentivo à constituição de um cluster dos desportos náuticos
e de natureza;

Cumprimento do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o CIMO (Clube
Ibérico de Montanhismo e Orientação) para reabilitação e dinamização da GR 11.
10.2.5.8 - Continuar a promover o Festival de verão “O Sol da Caparica”, reforçando a sua sustentabilidade e
suficiência futuras, a exposição de Almada e da Costa da Caparica enquanto destinos turísticos e culturais
relevantes, e o impacto do evento na galvanização da freguesia e da população residente;

Preparação do procedimento para organização de um novo modelo, mais
sustentável, do Festival “O Sol da Caparica”.
10.2.5.9 - Organizar e potenciar o impacto do “Primavera Surf Fest”, colocando-o como pivot da dinamização
permanente dos desportos de onda na costa de Caparica, e visando a consolidação da freguesia como destino
preferencial e de excelência para a prática e para a experiência da cultura do surf e dos desportos náuticos e
de natureza.

Preparação da edição de 2019, do evento Caparica (Primavera) Surf Fest.
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