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PROJETOS A DESTACAR
DURANTE O ANO DE 2020
Plano Almada Solidária e combate
à pandemia por COVID-19

Assim, com uma resposta em duas frentes, Almada deu
corpo ao lema – Em Almada Ninguém Está Sozinho.

A 7 de maio de 2020 a Câmara Municipal de Almada
aprovou o lançamento do Plano Almada Solidária, num
investimento de 5M€ até 2021, dividido em três
programas distintos:

Unidade de Saúde Móvel

• Almada Emergência
• Almada Próxima
• Almada Cuida
No âmbito do programa Almada Emergência, destaca-se
a implementação da Linha de Emergência Social 800 10
20 40; no programa Almada Próxima as medidas de apoio
alimentar que permitiram distribuição de cabazes e
refeições aos munícipes; e no âmbito do Programa
Almada Cuida a implementação do projeto Farmácias
Solidárias para distribuição de medicamentos aos
munícipes mais necessitados.
Não obstante, o ano de 2020 foi, naturalmente, marcado
pela necessidade de garantir uma resposta adequada à
pandemia por COVID-19, quer ao nível da garantia da
saúde e segurança dos almadenses, quer da sua proteção
social. Neste âmbito, a Câmara Municipal de Almada criou
uma série de respostas para diminuir o impacto da
pandemia na vida dos munícipes.
No âmbito da proteção da saúde, foram contratados
candidatos do IEFP para reforço de emergência dos
equipamentos sociais e de saúde do concelho, o Caparica
Sun Centre foi disponibilizado para alojamento de
profissionais de saúde, foram distribuídas máscaras
reutilizáveis à população, colocadas tendas de
pré-triagem no Hospital Garcia de Orta, e criados locais de
vacinação para a COVID-19 em colaboração com o
Serviço Nacional de Saúde.
No âmbito da proteção social dos almadenses, a Câmara
Municipal de Almada disponibilizou um espaço de
acolhimento de emergência para pessoas em situação de
sem-abrigo, estabeleceu medidas de apoio alimentar
como a distribuição de mais de 14 mil refeições e 185
cabazes alimentares, reforçou o pessoal auxiliar nas IPSS,
aprovou um apoio financeiro extraordinário às associações
e coletividades, distribuiu refeições em take-away aos
alunos necessitados do concelho, disponibilizou
recursos-humanos nas escolas do concelho para fazer
face a baixas devido ao contexto pandémico, e
disponibilizou aulas de desporto online.
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A Câmara Municipal de Almada (CMA) lançou em outubro
de 2020, a Unidade Móvel de Saúde «Dar + Saúde à
Saúde». Este projeto de intervenção comunitária, com
recurso a uma unidade móvel, visa a promoção da saúde de
grupos vulneráveis em contexto comunitário. Enquadra-se
numa estratégia municipal de saúde, preconizada pela
Organização Mundial de Saúde, sob orientação do
Ministério da Saúde e promovida localmente pela CMA, em
colaboração com as instituições do concelho.
Os grandes objetivos da Unidade Móvel de Saúde são:
• Promover a vigilância da saúde;
• Promover o autocuidado e a corresponsabilização em saúde;
• Aumentar a literacia em saúde;
• Garantir a cobertura vacinal da população que
eventualmente não se encontre integrada no Serviço
Nacional de Saúde (SNS), com especial enfoque na
população migrante;
• Identificar e encaminhar situações de risco;
• Promover rastreios, nomeadamente o rastreio do cancro
de pele, junto à praia, imunidade do COVID-19 e todos os
outros que os técnicos de saúde possam referenciar.
Estão envolvidas as seguintes entidades, como parceiros
da CMA:
• Direção-Geral da Saúde
• Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo (ARSLVT) - Agrupamento de Centros de Saúde
Almada-Seixal (ACES)
• Hospital Garcia de Orta

Plataforma Almada
Estabelecimentos Comerciais
Em março de 2020, com o primeiro confinamento devido à
pandemia por COVID-19, a Câmara Municipal de Almada
colocou em funcionamento a plataforma “Almada
Estabelecimentos Comerciais”, em que os munícipes
poderiam verificar quais os estabelecimentos comerciais em
funcionamento, e a sua localização no concelho de Almada.
Nesta plataforma, em permanente atualização, os munícipes
podiam consultar a localização de estabelecimentos de

venda de bens essenciais como supermercados ou
farmácias, mas também de eletrodomésticos, equipamento
informático, venda de jornais, oculistas, estabelecimentos
com refeições em take-away, etc.
Com esta resposta, garantiu-se o apoio aos comerciantes
almadenses, divulgando o seu trabalho, e o suprimento
das necessidades dos munícipes.

Habit’Almada
Em janeiro de 2020 entrou em vigor o novo Regulamento
Municipal de Acesso e Atribuição de Habitação,
Habit’Almada. Estabelecendo o regime de acesso e
atribuição de habitações municipais em renda apoiada,
este regulamento agrega num só documento as normas e
critérios a cumprir por parte dos munícipes, promovendo a
igualdade de circunstâncias entre os candidatos e
respeitando assim os direitos e interesses dos cidadãos.
O Habit’Almada é, desta forma, mais um exemplo do
compromisso municipal com o realojamento de famílias
em situação de vulnerabilidade, transpondo para a
realidade do concelho de Almada o regime legal em vigor.
Reabilitação das Habitações Municipais nos Lotes 9 e 19
da Avenida Professor Ruy Luís Gomes
Considerando o elevado estado de degradação de várias
das habitações municipais nos lotes 9 e 19 da Avenida
Professor Ruy Luis Gomes, colocando em causa as
condições de habitabilidade dos mesmos, a Câmara
Municipal de Almada lançou e iniciou em 2020 uma
empreitada de requalificação dos mesmos, no valor de
558.618,93€.
A intervenção inclui a reparação das paredes e pintura das
mesmas, restauro das madeiras interiores, colocação de
móveis de cozinha, melhoramento das instalações de
esgotos, água e eletricidade, e fornecimento de loiças de
casa de banho e torneiras, entre outros.
A empreitada tem um prazo de execução de 240 dias, e irá
assim garantir condições dignas de habitabilidade para os
munícipes residentes.

Requalificação do território
No ano de 2020, apesar dos constrangimentos provocados
pela pandemia por COVID-19, o Município de Almada
realizou ainda assim um forte investimento na
requalificação do território do concelho, destacando-se as
seguintes intervenções:
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• Jardim da Cova da Piedade
Em março de 2020, como resultado de um investimento
municipal de mais de 500 mil € foi reaberto o Jardim da
Cova da Piedade, após um trabalho de reabilitação que
trouxe uma nova dignidade ao centro da freguesia com:
relvado e canteiros novos; reforço da iluminação pública;
novo mobiliário urbano; novo quiosque com instalações
sanitárias para pessoas com mobilidade reduzida;
equipamentos infantis novos; e criação de uma zona
ampla para realização de eventos culturais.
• Campo Soares dos Reis
Em agosto de 2020 foi inaugurada a renovação do Campo
Soares dos Reis, no Feijó. De um baldio, este espaço
passou a contar com um parque de estacionamento
alcatroado e organizado, passeios para que os almadenses
possam circular em segurança. espaços verdes e árvores,
e um parque infantil.
• Protocolo com a Silgolf, Lda.
Em outubro de 2020 a Câmara Municipal de Almada
assinou um acordo de colaboração com a promotora Silgolf,
Lda. para as obras a realizar na Urbanização da Quinta da
Aroeira, Charneca de Caparica. Este acordo, prevendo a
reparação de 18 arruamentos e instalação de sinalização
rodoviária vertical veio resolver conflitos com vários anos e
consagra o tratamento em condições de igualdade aos
munícipes almadenses, independentemente da zona do
concelho em que residam.
• Atendimento Municipal de Obras,
Mobilidade e Urbanismo
Reabriu ao público, em agosto de 2020, após obras de
requalificação, o espaço de Atendimento Municipal de
Obras, Mobilidade e Urbanismo. Esta intervenção, que
renovou completamente o espaço em causa, permitiu
criar condições mais agradáveis para os munícipes que o
utilizam, mas principalmente melhorar as condições de
trabalho dos funcionários municipais.
• Percursos escolares clicáveis (iniciou em 2020)
Arrancou em novembro de 2020 a empreitada de Percursos
Escolares Cicláveis na Sobreda, num investimento
municipal de 765 mil €. Esta obra, na Rua Dr. Alberto Araújo
e Rua do Movimento das Forças Armadas (que servem uma
série de equipamentos como a Escola Secundária Daniel
Sampaio, a USF da Sobreda, ou o Centro Social Paroquial de
Vale Figueira) engloba a construção de passeios em ambos
os lados, introdução de passadeiras sobrelevadas, e articula
de forma segura a circulação pedonal, ciclável e rodoviária.
• Jardim de Infância da Sobreda
No final do ano de 2020 teve inicio a empreitada de
ampliação do Jardim de Infância da Sobreda, com a qual

será duplicado o número de salas de atividades, a
capacidade de alunos passará de 62 para 150 crianças, e
será construído um novo refeitório. Neste investimento
municipal de 760 mil €, além da ampliação prevista, será
requalificado o edifício já existente com pinturas nas
paredes exteriores e interiores, entre outros.
• Inicio da obra da Rua dos Pescadores
Teve inicio em outubro de 2020 a obra de requalificação da
Rua dos Pescadores, já concluída em 2021, num
investimento municipal de 680 mil €. Naquela que é a rua
mais central e dinâmica da Costa da Caparica foi
substituído o pavimento existente por lajetas de betão
mais resistente e de fácil manutenção, colocadas árvores
ao longo da rua, e novos contentores de recolha de
resíduos urbanos.

Provedoria dos Animais
Em março de 2020 foi aprovado pela Assembleia
Municipal o Regulamento para o Provedor dos Animais do
Município de Almada, tendo o Dr. Nuno Paixão tomado
posse como Provedor em outubro.
O Provedor dos Animais trabalha, no âmbito das suas
competências, para garantir a defesa, bem-estar, e
proteção dos animais. Assim, recebe as queixas dos
munícipes em matéria de bem-estar animal, emite
pareceres e recomendações aos órgãos do município,
promove ações de sensibilização e outros eventos, etc.
A criação desta figura é, assim, mais um passo para a
construção de um concelho respeitador dos direitos dos
animais, em que o bem-estar animal é uma prioridade
de todos.

Acordo de colaboração para remoção do amianto
Em julho de 2020 foi assinado entre o Governo e a Câmara
Municipal de Almada um Acordo de Colaboração para
remoção de fibrocimento com amianto em 13 escolas do
concelho de Almada.
Na sequência do acordo a Câmara Municipal lançou em
outubro o concurso público para o efeito, tendo a
adjudicação sido feita já em 2021 por 4M€.
No âmbito deste acordo, e do trabalho desenvolvido pela
Câmara Municipal de Almada, serão intervencionadas as
seguintes escolas:
• Escola Básica Carlos Gargaté, Charneca de Caparica
• Escola Básica D. António da Costa, Almada
• Escola Básica da Costa da Caparica, Costa da Caparica
• Escola Básica da Trafaria, Trafaria
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• Escola Básica de Alembrança, Feijó
• Escola Básica do Miradouro de Alfazina, Caparica
• Escola Básica e Secundária Anselmo de Andrade, Almada
• Escola Básica e Secundária Francisco Simões, Laranjeiro
• Escola Básica Elias Garcia, Sobreda
• Escola Secundária António Gedeão, Cova da Piedade
• Escola Secundária Daniel Sampaio, Sobreda
• Escola Secundária de Cacilhas-Tejo, Almada
• Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, Pragal
Aprovação da proposta de celebração de contrato para
efeitos de constituição de direito de superfície a favor da
NOVA – IAT
Em setembro de 2020 a Câmara Municipal de Almada
aprovou, por unanimidade, a celebração de um contrato
para constituição de direito de superfície a favor da
Universidade Nova de Lisboa (UNL), do Forte da Trafaria.
Este direito de superfície, cujo contrato foi assinado em
janeiro de 2021, irá permitir criar o Instituto de Artes e
Tecnologia da UNL, impulsionando o desenvolvimento
social e económico da freguesia da Trafaria e de todo o
concelho de Almada.
Com esta parceria, o Forte da Trafaria será reabilitado e
colocado de novo ao serviço da população, com uma
instituição de ensino superior com cursos formais em
todos os grays, cursos pós-graduados, e unidades de
investigação e criação de ponta.

Exposição Almada Seis Ecologias
Em outubro de 2020 abriu no Museu de Almada – Casa da
Cidade a exposição “Almada: Um Território em Seis
Ecologias”, com curadoria de Luís Santiago Baptista e
Paula Melâneo.
Esta exposição reuniu centenas de desenhos, maquetas,
fotografias, filmes, documentos e obras de arte que
contam a história do concelho e o seu futuro, com uma
visão global sobre todo o território.

Realização do Festival de Teatro de Almada
Em 2020, apesar do contexto pandémico, a Companhia
de Teatro de Almada avançou com a realização do 37º
Festival de Almada, num enorme esforço de adaptação às
necessidades de saúde pública.
Com um apoio de 225 mil € por parte da Câmara Municipal
de Almada, o Festival realizou-se com o dobro das sessões
por cada espetáculo, aumentando o número total das 42
previstas para 95. Foi também dada prioridade às produções
portuguesas, que representaram 14 das 17 realizadas.

A realização deste Festival, no contexto em que teve lugar,
foi mais um exemplo da resiliência da Companhia de
Teatro de Almada, da Câmara Municipal, e da força do
movimento cultural almadense.

Almada – Território de Muitos
No dia 24 de junho de 2020, dia de São João, o Município de
Almada acordou com uma nova imagem, definida com base
em quatro eixos: Água, nas suas componentes de mar e rio;
Qualidade de Vida; Proximidade; Cultura e Criatividade.
A assinatura “Almada – Território de Muitos” tem a sua
inspiração na obra “Corografia Portugueza”, de 1147, em
que Almada aparece descrita como – Vimadel.
Vimadel significa “povoação de muytos”.
É esta a imagem projetada pela nova marca almadense –
um concelho com diversidade, com uma história milenar,
sempre virado para o futuro.
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Solidariedade, Inclusão e Habitação
1. Promoção da Saúde
1. Desenvolvimento da Estratégia Almada Município Sem SIDA, com as organizações
que atuam na prevenção desta problemática; b) Implementação projeto PROMEHS
– Promoção da Saúde Mental nas Escolas, em parceria com a Faculdade de
Motricidade Humana; c) Unidade Móvel de Saúde, assinatura do protocolo com o
ARSLVT através do ACES Almada Seixal; d) Vacinação na Comunidade: Entre 5 e 12
de novembro, administradas 207 vacinas a funcionários das Respostas Sociais e 52
a munícipes; e) Protocolo com o Grupo de Intervenção e Reabilitação Ativa para a
criação de Resposta Residencial para Pessoas com Doença Mental f) Apoio a
respostas no âmbito da pandemia: Abertura e funcionamento do Centro de Testes
à COVID-19; Visitas domiciliárias em parceria com a Proteção Civil e o ACES, a
munícipes que testaram positivo à COVID-19 para acompanhamento; Proposta para
aquisição de calçado hospitalar para o HGO; Utilização da Unidade Móvel de Saúde
pelo serviço de pediatria do HGO e pela UCC/ Almada Seixal; Colaboração na
coordenação

da

“Unidade

+”

e

no

acompanhamento

de

munícipes;

Acompanhamento na gestão do transporte de munícipes para as deslocações ao
Centro de Testes COVID-19; g) Proposta para apoio financeiro projeto CuiDando –
Cuidados ao domicílio no âmbito da saúde mental, a iniciar em fevereiro de 2021;
h) Participação na Comissão de Humanização do HGO; i) Construção da Carta
Compromisso para a Saúde Mental em Almada no âmbito da dinamização do Grupo
Municipal de Saúde Mental.
2. NPISA
a) Coordenação do NPISA gestão da base de dados das pessoas em situação sem-abrigo,
receção de sinalizações e mobilização dos recursos de intervenção para cada situação;
assegurar a realização de plenários; Elaboração e envio de relatório estatístico à ENIPSSA;
b) Assegurar a coordenação e acompanhamento técnico das equipas de rua noturnas e
equipa técnica diurna - 39 voluntários envolvidos; 240 voltas realizadas; 6453 refeições
distribuídas; 137 pessoas em situação de sem abrigo apoiadas; c) Implementação de
resposta de acolhimento temporário em parceria com a Ass. Humanitária dos BVA, onde
foram acolhidas 6 pessoas; d) Apresentação e aprovação de projeto ao POR Lisboa 2020,
para o período de 3 anos, com vista à inserção de PSSA; assinatura de protocolos para a
execução das atividades previstas - AMI, Vale de Acór, GIRA e CSP Costa de Caparica;
atribuição de gestores de caso a todas as PSSA; e) Aprovação da proposta de criação de
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Resposta Integrada para PSSA no espaço da antiga escola “António José Gomes” Cova da
Piedade e Protocolo com o Instituto São João de Deus para implementação de resposta
de acolhimento noturno nessas instalações.
3. Pessoas em situação de sem-abrigo: respostas no âmbito da Pandemia:
a) Desenvolvimento da resposta “Espaço Liberdade”, para acolhimento das pessoas em
situação de sem-abrigo e manutenção do Acolhimento Noturno no Liberdade Futebol
Clube até 29 de setembro; Operacionalização da mudança para o Clube de Instrução e
Recreio do Laranjeiro – CIRL, a partir de 30/09/2020. Desde o início da resposta
registam-se 5672 acolhimentos noturnos numa média de 20 acolhimentos diários num
total de 82 pessoas; b) Encaminhamento/resolução das situações dos utentes, em
articulação com a parceria: Integração de 16 pessoas em respostas de tratamento de
dependências e 20 pessoas noutras respostas de alojamento (quartos arrendados,
acesso a habitação social, integração em ERPI), decorrentes do acompanhamento
psicossocial; c) Projeto em parceria com o IEFP: 11 pessoas a prestar serviço no CIRL no
âmbito da MARESS, para garantir a resposta de acolhimento; mais de 90 situações de
acompanhamentos por parte das ajudantes de ação direta contratadas no âmbito desta
medida; 8 pessoas com acompanhamento diário em toma de medicação; d) Supervisão
e acompanhamento de 30 voluntários/as no espaço Liberdade, provenientes das
entidades parceiras Associação Gerações Sorriso, ACEDA e Cáritas Paroquial da Cova da
Piedade; d) Articulação com a ENIPSSA e com todos os NPISA’s nacionais;
4. Plano Municipal de Emergência Social (PMES)
a) Encerramento de contas das 7 entidades financiadas: AMI, ASDL, CSP Cristo Rei,
CSPNSC, CCPSLF, SCMA e Ass. Vale de Acór; b) Regularização da verba atribuída ao
CSPNSC no montante de 25.000,00€, no âmbito da Depressão Elsa.
5. Plano Almada Solidária (PAS)
a) Mapeamento de Apoio Alimentar no Concelho de Almada, através de auscultação aos
parceiros da rede social; Elaboração de protocolo de colaboração com o Banco Alimentar
da Península de Setúbal; c) Formalização do Comissariado Municipal do Aproveitamento
Alimentar; d) Implementação dos 3 Programas incluídos no PAS:
i) PAS - Programa Almada Próxima
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- Linha Almada Próxima (LAP): reformulação da Linha PMECovid19, para um
cenário de atuação mais abrangente – desde o início de funcionamento da linha
08/06 a 31/12, foram atendidas 200 chamadas, das quais 53 foram encaminhadas
para as entidades de 1ª linha e foram entregues 59 cabazes de alimentos.
- Apresentação de pré-projectos de respostas a introduzir no PAS: Projeto ASA Atendimento Solidário de Almada: proposta inovadora para uniformização da
informação e gestão de processos sociais, que permita o cruzamento de dados
das diversas entidades que operam no concelho; Mercearias Sociais: auscultação
às Entidades de 1ª linha quanto à tipologia de resposta a implementar nos seus
territórios; proposta com a configuração de voucher/cartão para aquisição de
bens de primeira necessidade e de primeira infância; Estaleiro Social: com vista a
proporcionar acesso a bens de 1ª necessidade em regime de gratuitidade,
suportado na lógica dos 3 R’s, a funcionar em complementaridade com a rede de
lojas solidárias.
ii) PAS - Programa Almada Cuida
Farmácias Sociais/Programa Abem: Protocolo de colaboração entre a CMA e
Associação Dignitude para materialização do programa: rede solidária do
medicamento; atribuição de 99 cartões, 62 agregados apoiados; Linha de apoio
para pagamento de rendas habitacionais: destinado a agregados familiares em
situações de extrema vulnerabilidade social. Protocolo de colaboração com 5
entidades parceiras e transferência de verba (1ª tranche), no total de 25.000,00€;
Respostas complementares de Saúde: Procedimentos para formalização de
Protocolo de cooperação entre o Município e HGO para entrega domiciliária de
medicação hospitalar; beneficiaram desta resposta 63 pessoas, num total de 75
apoios; Protocolo de colaboração para a materialização do Programa “Vacinação
SNS Local” no Município, com abrangência a 3.233 pessoas (mais de 65 anos).
iii) PAS - Programa Almada Emergência
Linha de apoio financeiro: Medida Complementar de Apoio a Associações e
Coletividades, criada com vista a mitigar os efeitos da Covid-19: 1ª Fase (18/05 a
16/06/2020) – 23 candidaturas avaliadas e apoiadas no total de 26.723,53€. 2ª
Fase (01/09 a 30/11/2020) - 30 candidaturas avaliadas e apoiadas no montante
total de 35.148,69€. Monitorização de 53 candidaturas, cujos 52 processos de
análise de comprovativos se encontram validados e encerrados.
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6. Plano Municipal de Emergência COVID 19 (PME COVID 19): Respostas no âmbito da
Pandemia
Casa Amarela – fornecimento de refeições confecionadas: em funcionamento até 05 de
junho, fornecidas 14 616 refeições a famílias em situação de emergência e
vulnerabilidade social. Número Verde 800 10 20 40, até 05 de junho foram atendidas
921 chamadas, em articulação com a parceria foram prestados 1.090 apoios, num total
de 166 famílias e 266 pessoas: 126 cabazes de alimentos, 40 entregas de medicação, 20
serviços de dogwalking, 10 encaminhamentos para apoio psicológico. UNIDADE + –
Pousada da Juventude - Resposta destinada a munícipes com teste COVID positivo, sem
critério de internamento, sem habitação própria permanente ou cuja habitação não
permita o isolamento social. Outras medidas: Após 08/06, com a cessação do Plano de
Emergência, foi mantido o funcionamento dos apoios: entrega de medicação hospitalar
e cabazes alimentares (59), em articulação com o HGO e SCMA; Enquadramento de 26
pessoas, no âmbito da Medida Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos
Sociais e de Saúde, exercendo atividade nos espaços de emergência implementados
pela Câmara e ONG; Linha de Apoio financeiro para IPSS com Estrutura Residencial,
sendo avaliadas 7 candidaturas para um total de 11 equipamentos, concedido apoios no
montante de 25.788,10€.
7. Envelhecimento ativo e sustentável
Teleassistência
a) Realização de questionário de satisfação aos utentes com o sistema de
Teleassistência; b) Alargamento do projeto de 90 para 150 pessoas c) Instalação de 43
novos equipamentos, perfazendo um total de 78 instalações ativas.
Demências
a) Ações de acompanhamento e monitorização do Gabinete Cuidar Melhor; Proposta de
continuidade do GCM, pagamento do apoio estabelecido em protocolo; b) Realização
de sessões presenciais e posteriormente on line do Café Memória; c) Projeto Dança &
Gira, realização de 13 sessões online; d) Preparação do Encontro de Voluntários em
parceria com a Alzheimer Portugal e) Desenvolvimento de contatos com o Serviço de
Psiquiatria e Serviço de Neurologia do Hospital Garcia de Orta (HGO) para partilha de
experiências e informação; estudo de ações conjuntas que promovam a articulação com
o GCM;
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Residências sénior
Alienação de uma parcela de terreno a favor de Centro Social Paroquial da Cova
da Piedade - Padre Ricardo Gameiro, destinado a completar a área necessária à
construção de uma residência sénior;

8. Criação de Espaços Comunitários
Aquisição de 5 lojas (pelo valor de 120.000€) na Caparica para criação de resposta
comunitária no âmbito da Saúde Mental, 3 destinadas ao HGO no âmbito da parceria;
b) Arrendamento por parte da Câmara à Stª Casa da Misericórdia de Almada das
instalações para a implementação da resposta no âmbito do projeto CDLS 4G.
9. Direitos e Proteção – Inclusão e Cidadania
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Almada
a) Presidência da CPCJ de Almada, reuniões da modalidade restrita para
abertura, apreciação e deliberação de medidas de promoção e proteção e
acompanhamento de processos; reuniões da modalidade alargada para eleição
da Presidente triénio 2020/2023, apresentação e aprovação do Relatório Anual
de Atividades 2019 e Preparação do Plano Atividades 2020; d) preparação e
avaliação do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância; preparação e
avaliação das atividades no âmbito da celebração do 31º aniversário da
Convenção sobre os Direitos da Criança; e) Protocolo de colaboração – Sistema
de Mediação Familiar entre a CMA e a DGPJ; f) Reunião com as IPSS locais para
eleição do Representante das IPSS; g) Reunião com os Magistrados da Secção
Especializada Integrada de Violência Doméstica do Ministério Público e as CPCJ da
Península de Setúbal no Tribunal de Família e Menores do Seixal; h)
Acompanhamento de cerca de 190 processos de promoção e proteção; i)
Programa online, no âmbito do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância,
designado: «Abril, Afetos Mil: Olhares dos Especialistas»; j) Realização conjunta
do WEB Seminário Interativo dinamizado pelo projeto pedagógico Mala da
Prevenção, assinalando o Dia Internacional contra a Droga (26 de maio); k)
Participação no encontro Regional com a Equipa Técnica Regional da CNPDPCJ.
Infância
a) Formulação de Proposta para a Estratégia Local para a Infância de acordo com
a Estratégia Nacional; b) Monitorização e elaboração do relatório de avaliação
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de satisfação das IPSS; c) Apresentação de proposta do Conselho Nacional de
Crianças e Jovens; d) Realização do Concurso de Máscaras de Carnaval, com
participação de IPSS e Escolas; e) Dinamização do Gabinete do Sistema Público
de Mediação Familiar, em articulação com a CPCJ de Almada e a Direção Geral
da Política da Justiça e elaboração de materiais de divulgação; f) Atualização dos
conteúdos da Carta Educativa, nas matérias relativas à Creche e Pré-escolar; g)
Programa do 31º Aniversário da Convenção Sobre os Direitos das Crianças: Ciclo
de 4 Conferências 3 e 24 de novembro; h) cedência da Parcela de terreno com
9.084 m2, sita nas Quintinhas, Charneca de Caparica, com a transmissão de
Direito de Superfície à Fábrica da Igreja de São José, destinada a construção de
uma creche e local de culto.
Pessoas com Deficiência
a) Projetos Dança e Gira e Aventur.ar.te; sessões online com debate, originando
a abertura de grupo específico “fechado” no Facebook; sessões presenciais Dança
e Gira no Externato Zazzo e Ass. Almadense Rumo ao Futuro e online com o GIRA;
14 sessões online com participação de 34 utentes do CSP Padre Ricardo
Gameiro, Centro de Dia da Trafaria e Centro de Integrado Arco Íris da SCMA; 15
sessões presenciais com participação de 28 utentes do Externato Zazzo e Ass.
Almadense Rumo ao Futuro; Produção de 12 vídeos de atividades psicomotoras
para reprodução em casa e alargar o programa à comunidade; b) Revisão dos
termos do protocolo entre a CMA e a Faculdade Motricidade Humana; c)
Atualização do Guia de Recursos para pessoas com deficiência junto dos
parceiros; d) Caraterização da População Atendida e em Lista de Espera das
instituições no concelho Almada; e) Elaboração e Aprovação da Estratégia
Municipal para a Deficiência; f) Balcão da Inclusão: formação on-line promovida
pelo INR e elaboração de documento sobre o modelo de funcionamento,
implementação e divulgação; g) Concurso Arte e Criatividade, operacionalização
do concurso, abertura da exposição e processamento dos prémios; h)
Transferência da gestão do Transporte solidário de Pêra para a Wemob; i)
Projeto “Casa Acessível”: proposta para celebração de protocolo com a ANPAR
- Associação Nacional de Pais e Amigos Rett; j) Desenvolvimento de ações
conducentes à parceria com a Associação Promotora do Ensino de Cegos; k)
Acompanhamento do projeto da Associação Inovar Autismo: “Kit Direitos
Humanos” e celebração de protocolo de cooperação; l) Dia Internacional das
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Pessoas com Deficiência: apresentação da programação de atividades; m) Grupo
Concelhio para a Deficiência – projetos futuros, candidatura ao programa PARES,
apresentação do 2º caderno diagnóstico na área da pessoa com deficiência. n)
Reunião com a Movijovem para denúncia do protocolo “Fins de semana
diferentes” o) constituição, a título gratuito, de um direito de superfície sobre o
prédio rústico, composto de terreno para construção com 7.070,00 m², sito em
Quinta dos Pianos, Sobreda, Concelho de Almada, descrito na 1.ª Conservatória
do Registo Predial sob o n.º 1441/19860919 da Caparica, inscrito na matriz
predial urbana da União de Freguesias de Charneca de Caparica e Sobreda sob
o artigo 4050, com o valor patrimonial tributário de €226.175,93, a favor do
AlmaSã – Centro de Educação Especial de Almada
Intervenção Comunitária
a) CLDS-4G – Elaboração de proposta para coordenação técnica dos dois CLDS4G e da documentação para envio da candidatura; apoio à implementação dos
Projetos “AGE em Rede – CLDS-4G”, nos territórios da Trafaria, Costa de
Caparica, Charneca de Caparica e Sobreda e “(RE)Age em Rede – CLDS-4G”, nos
territórios de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas; b) Projeto MEIO NO
MEIO – Participação na conferência - “Arriscar juntos: que novos centros de
criação artística hoje?”; Apresentação do projeto na Biblioteca de Marvila, com
o filme “Bilingueiros”; Submissão de candidatura do projeto ao Congresso das
Cidades Educadoras; Formação com o Foco de dança com Victor Hugo Pontes.
Realização de sessões de Dança, teatro, cinema e artes visuais; formação em
Teatro, participação de 13 elementos de Almada nos Recreios Desportivos da Trafaria.
Migrantes
a) Apoio às Associações de Imigrantes: Preparação das atividades de
Comemoração do Dia Internacional da Mulher; Visita às instalações e reunião
com a Associação da Comunidade Angolana de Almada; Reunião com AD
SUMUS; Associação Familiares e Amigos de Suarencundá; Adesão ao projeto
internacional do CIES/ISCTE sobre políticas de integração de migrantes.
Encontros com Associação Casa Árabe Portuguesa e Associação RATO – para
integração enquanto parceiros do PMIMA; b) II Plano Municipal Integração de
Migrantes de Almada: Candidatura ao Aviso 83 do FAMI para continuação do
financiamento do PMIMA, período 2020-2023. Elaboração e aprovação do II
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PMIMA (2020-2022) com um financiamento municipal de 45.634,81€.
Celebração de protocolos para o funcionamento dos dois CLAIM – Centros
Locais de Apoio à Integração de Migrantes, do Laranjeiro e da Costa de Caparica
até 2022; c) Apoio à implementação do Projeto SPEAK, enquanto investidores
sociais - Portugal Inovação Social; d) cedência do rés-do-chão Esquerdo, do
Edifício n.º 7, sito na Av. Professor Ruy Luís Gomes, no Laranjeiro, à associação
AD SUMUS - Associação de Imigrantes de Almada, através de Contrato de
Comodato destinado à respetiva sede.
Comunidades Ciganas
a) Aprovação do Plano Local de Integração das Comunidades Ciganas em
Reunião de Câmara e Assembleia Municipal; b) Adesão ao Programa ROMED
promovido pelo Alto Comissariado para as Migrações/ Associação Letras
Nómadas para formação de mediadores ciganos; c) Implementação do projeto
de Mediação Cultural na EB 1 da Trafaria, pela Associação Costume Colossal em
colaboração do Município.
Igualdade e Não Descriminação
a) Plano Municipal de Igualdade e Não Discriminação (PMIND), resultante da
reestruturação do PMIG e do PMPCVDG; b) Participação no grupo local –
ACES/Almada e Seixal, com vista à participação do município no projeto
“Praticas saudáveis - Fim à Mutilação Genital Feminina”; c) Participação na
sessão de entrega do Prémio Arco – Íris 2019, atribuído à CMA pela ILGA, na
categoria Políticas Públicas para a Inclusão, pela realização da campanha de
sensibilização «Tão Almada como Tu». Diz não ao Preconceito. Defende a
Igualdade; d) Elaboração de programa para as Comemorações do Dia Internacional
da Mulher 2020 e) Divulgação da Campanha da CIG de Prevenção da Violência no
âmbito do Covid-19 – Isolamento; f) Comemoração do Dia Internacional Contra a
Homofobia e Transfobia (17 de maio), com hastear da bandeira Arco-íris, na
Casa da Cerca; g) Lançamento on-line da Campanha de Prevenção da Violência
Doméstica “Não seja cúmplice, denuncie!”, em parceria com CPCJ de Almada,
UMAR e RADAR; h) Recolha e compilação de dados relativos à violência
doméstica no concelho i) Desenvolvimento de procedimentos para a formalização
do Protocolo de Cooperação com entre o Município e a Associação Portuguesa de Apoio
à Vítima, para implementação de um Gabinete de Apoio à Vítima; j) Assinatura de
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Protocolo de Cooperação para a Igualdade e Não Discriminação, entre a CIG Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e o Município de Almada; k)
5ª edição do Prémio “Viver em Igualdade”2020, promovido pela CIG – o Município
foi galardoado com uma Menção Honrosa; l) Dia Municipal da Igualdade –
Lançamento do livro “Amar Incondicionalmente”, iniciativa CMA e AMPLOS –
Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de
Género.
Radar
a) Ponto da situação da Linha de Emergência; b) Dinamização de Plenário; c)
Encaminhamento de Processos enviados pelo Ministério Público; d) Distribuição
de materiais de divulgação a 91 entidades; e) Reedição do Manual RADAR
10. Parcerias, Colaboração e Cooperação
Rede Social
a) 9 Reuniões Plenárias Ordinárias do CLASA, aprovação sobre Aditamento ao
Parecer para a reprogramação física do edifício PARES da Creche Centro Social
Paroquial Vila Nova de Caparica; Relatório final do CLDS 3G, dos Planos de Ação e
Orçamento das candidaturas ao CLDS 4G; candidaturas ao programa PARES 2.0
tipologia Creche; candidatura ao Fundo de Apoio à Estratégia Nacional para a
Integração das Comunidades Ciganas; Plano de Ação do PDS biénio 2020/2021.
Acompanhamento do processo das 7 candidaturas à 3ª geração do Programa
PARES para as respostas de ERPI, Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário,
Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial; b) Núcleo Executivo 9
Reuniões ordinárias e 5 reuniões alargadas com as entidades que promovem
respostas alimentares protocoladas, as Juntas de Freguesia, a Segurança Social e
o Banco Alimentar, com vista ao ajustamento da capacidade instalada, face à
pandemia; c) Diagnóstico Contínuo, conclusão dos Cadernos “Pessoas com
Deficiência e Educação Inclusiva”, “Pessoas Idosas e Envelhecimento Ativo” e
desenvolvimento do Caderno “Promoção da Ação Social do concelho de Almada”,
“Pessoas Migrantes”, “Pessoas sem-abrigo” e “Cadernos das Freguesias”.
Núcleo Local de Inserção/Rendimento Social de Inserção
a) Participação no Núcleo Local de Inserção para acompanhamento e análise de
casos dos processos de inserção, de beneficiários/as de Rendimento Social de
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Inserção – articulação com a DHABIT para aferição dos casos em que existe pedido
de habitação e articulação com os respetivos técnicos.
b) Participação em 14 processos da medida de RSI Autarquia entre setembro e
dezembro de 2020.
Voluntariado
a) Lançamento da Plataforma de Voluntariado de Almada; b) Articulação com
Juntas de Freguesia e IPSS para divulgação do Banco Local de Voluntariado de
Almada; c) Passagem da área do voluntariado para uma gestão conjunta entre a
DIIS e a DJUVE
Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo
a) 1ª Fase 2020 – 27 candidaturas avaliadas: 8 rejeitadas e 19 aprovadas no valor
total de 74 935,00€;
b) 2ª Fase 2020 – 22 candidaturas avaliadas:7 rejeitadas e 15 aprovadas no valor total
de 124.080,00€; c) Regularização de 14 processos de candidatura 2018 e 2019 de
apoios no valor de 67.640,00€; d) Monitorização de 48 processos: 36 concluídos; 5 em
análise; 5 dentro do prazo e 2 em processo de regularização; e) 3 Restituições de verba
no valor de 6.583,64€, 9 prorrogações de prazo para entrega de comprovativos; 1
notificação para devolução de verba no valor de 978,06€.
Sistemas de Informação
a) Criação de instrumentos de monitorização, tratamento de dados e
disponibilização de informação através de relatórios, infografias e painéis
informativos: Monitorização do Plano Municipal de Emergência COVID 19: 6
relatórios e 10 infografias semanais; Monitorização do Programa Almada Próxima
- Linha Almada Próxima: 5 Painéis Informativos mensais; Monitorização do
Programa Almada Cuida Programa ABEM: 2 Painéis Informativos mensais;
Pagamento de Rendas de Habitação Permanente: criação de instrumentos de
monitorização; Medicação Hospitalar em Regime Ambulatório: monitorização
apresentada nos Painéis Informativos Linha de Apoio Almada Próxima;
Monitorização do Acolhimento Noturno de PSSA: 3 Painéis Informativos Mensais;
Monitorização participação no NLI/ Rendimento Social de Inserção no que
concerne à atividade da Autarquia: 1 Painel informativo mensal; Monitorização
do Serviço de Teleassistência: 1 Painel informativo trimestral; Candidaturas
11

RMAMA – 2019 e 2020: 1 Painel Informativo anual; Rede de Equipamentos e
Respostas Sociais 2020: 1 Painel Informativo; Protocolos: monitorização e
atualização de informação: 6 Revogações; 12 Cessados; 7 Adendas no valor de
13.900,00€; 22 Protocolos celebrados no montante total de 541.704,51€;
b) Tratamento de dados e colaborações: Indicadores Demográficos da População
Residente em Almada de 2017 a 2019 – Estimativas populacionais do INE: 1 Painel de
indicadores; Georreferenciação das Entidades Parceiras do NPISA, Entidades do
Grupo Concelhio para a Deficiência, Farmácias aderentes ao Programa ABEM,
Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) e Gabinetes de
Atendimento a Imigrantes; Articulação com a Equipa de Projeto de Inovação e
Gestão Territorial da CMA na identificação de indicadores para o Observatório,
georreferenciação de informação para o Geoportal e sistematização semanal dos
principais dados de incidência do vírus Covid 19 a nível nacional e municipal.
11. Comissariado Municipal para o Aproveitamento Alimentar
a) Preparação das II Jornadas de Trabalho do Comissariado Municipal para o
Aproveitamento Alimentar, subordinadas ao tema “Estratégias Alimentares Locais”,
entretanto canceladas por força da pandemia de Covid-19. b Participação no programa
Almada Próxima. c) Realização de sessões de trabalho e debate, em modo virtual, ao
nível da ação e apoio social com parceiros e não parceiros da Rede Social. d)
Mapeamento de entidades dedicadas à Ação Social, na área do apoio alimentar. e)
Estabelecimento de contactos com a AHRESP. f) Definição do plano de atividades e
esquematização de cadeia de atividades a desenvolver obedecendo a uma classificação
conforme os níveis de restrição.
12. POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
a. “1º DIREITO – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação”
a) Apresentação de candidatura para financiamento da reabilitação integral dos
edifícios de habitação municipal, Av. Prof. Ruy Luís Gomes nºs 9 e 19, Laranjeiro,
num total de 28 fogos - a aguardar feedback do IHRU; b) Elaboração de Relatório de
Análise e Adequação de Lotes Municipais com vista à construção de habitação para
realojamento de agregados residentes sobre a vala que atravessa a área do núcleo
de construção precária do 2º Torrão, Trafaria; c) Preparação de dossiê com vista à
apresentação de proposta de construção de habitação (pré-fabricada) para a
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resolução da situação dos residentes em construções precárias localizadas sobre a
vala, no 2º Torrão da Trafaria
b. AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO
a) Avaliação de 12 frações habitacionais e preparação do procedimento de aquisição de
10 frações, com elaboração de pareceres relativamente a propostas de aquisição de
habitação/ exercício de direitos de preferência na transação de fogos; b) Publicação de
Edital manifestando o interesse na aquisição de frações habitacionais e convidando
eventuais interessados à apresentação de propostas; c) Celebração de escritura de
aquisição de 12 habitações – 10 pelo exercício de opção de compra, 1 pelo exercício de
direito de preferência e 1 decorrente da publicitação, por Edital.
c. ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO
Constituição de processo com vista à aquisição de Serviços Técnicos Especializados
para acompanhamento e monitorização da implementação da Estratégia.
D. RELACIONAMENTO INTER-INSTITUCIONAL
1. IHRU – realização de reuniões e contactos no âmbito da candidatura ao “1º
Direito”, bem como no âmbito dos diversos protocolos celebrados; b) APL –
realização de reuniões no sentido de promover trabalho articulado no que diz
respeito ao realojamento de residentes e demolição de construções precárias
situadas no 1º e 2 Torrões da Trafaria; c) Casa Pia – realização de reuniões
tendente à concretização da transferência do património habitacional daquela
entidade.
e. GEOREFERENCIAÇÃO
Criada a base de dados de identificação do parque habitacional municipal cerca de
2300 fogos.
13. HABITAÇÃO E REALOJAMENTO
A) HABIT’ALMADA
a) Durante o ano de 2020, foram rececionadas e analisadas 1157 candidaturas,
tendo obtido decisão 615, encontrando-se em processo de análise 542; b) No
âmbito do Regulamento Municipal para a Atribuição dos Fogos Municipais,
procedeu-se à publicação da 1ª e 2ª listagem provisória e do 1º Edital de Ordenação
de Candidatos; c) Foram atribuídas 18 habitações; d) Após notificação aos
interessados, foram arquivados 9.000 pedidos de atribuição de habitação, por
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caducidade após a publicação do RMAAH – Habit’Almada; e) Apresentação de
proposta de alteração do formulário on-line de candidatura a habitação municipal.
B) NECESSIDADES DE HABITAÇÃO EM GERAL
Articulação com o NPISA e com o NLI, bem como com diversas entidades no âmbito
das necessidades de habitação específicas.
C) GESTÃO SOCIAL DE RESIDENTES NO PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL
Distribuição de máscaras sociais em todos os fogos dos bairros de habitação
municipal e afixação de cartazes com informação diversa, no âmbito do combate ao
COVID19, no átrio dos edifícios.
ATUALIZAÇÃO GERAL DE AGREGADOS FAMILIARES E RENDAS (AGRAF)
a) Procedimentos inerentes à atualização geral de agregados familiares
e rendas, tendo sido atualizadas 634 rendas; b) Em curso, a notificação
de 342 arrendatários que não apresentaram documentação. Segunda
notificação a, 417 quando a informação entregue se mostrou
insuficiente; c) Rececionadas e respondidas 52 reclamações relativas à
atualização de rendas; d) Efetuadas 71 propostas de regularização de
titularidade de arrendamento, tendo 23 sido concluídas; e) Recuperação
de 6 fogos (2 por Resolução do Arrendamento por iniciativa dos Serviços
e 4 por devolução por parte dos arrendatários ou respetivos herdeiros);
f) Operacionalização do realojamento transitório dos agregados
familiares residentes no nº 9 da Av. Prof. Rui Luís Gomes, no Laranjeiro,
de modo a possibilitar a execução de obra de reabilitação; g)
Apresentação no mês de abril, de relatório sobre a atualização geral de
rendas do parque habitacional com proposta de procedimentos; h)
Identificação dos arrendatários com NIF irregular, sistematização da
informação para proposta de retificação
RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA
a) Elaboração do relatório de dívidas de renda, período janeiro 2013 a
outubro de 2020; b) Relatório do valor total das dívidas dos
arrendatários ativos e Ex arrendatários e proposta de resolução; c)
Conceção da grelha de análise e tratamento estatístico de dados
referentes ao processo de recuperação de dívida relativas a habitação
municipal; d) Análise jurídica e elaboração de proposta com vista ao
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processo de recuperação de divida dos Ex arrendatários, num total 95
processos, tendo sido concluídos 45 processos, 7 dos quais por
pagamento.
D) GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL DO MUNICÍPIO
EMPREITADAS
Empreitada de “Demolição de edifícios e construções ilegais”;
Emparedamento de edifícios devolutos Caramujo Romeira;
Demolições de edificações sitas na rua União Piedense;
Projeto do “Espaço comunitário da Madame Faber”;
Projeto do “Espaço comunitário das Terras da Costa”;
Projeto da empreitada de Intervenções urgentes em edifícios municipais
de habitação social em conjunto com o DISH;
Projeto do 1º direito:
Habitação Social - Rua Ary dos Santos 61B – Feijó;
Projeto sala de Condomínios (DISH);
Requalificação/beneficiação do espaço sito na Av.ª D. João I, nº 35 A-B
– Almada;
Requalificação/beneficiação do espaço sito na Alameda Guerra
Junqueiro, nº 74-Feijó;
Requalificação/Beneficiação do Espaço sito na Av. D. João I, 35 A-B,
Almada;
Empreitada do Espaço comunitário Madame Faber/Torrões – Trafaria;
Vistoria para efeitos da Liberação de Caução da Empreitada de
construção de muretes técnicos no Bairro do 2º Torrão da Trafaria;
Empreitada do Programa 1º DTO – Execução de reparações diversas nos
Lotes 9 e 19 da Av.ª Professor Rui Gomes;
Empreitada da reabilitação salas de condomínio – Adaptação em
espaços de alojamento;
Vistoria para efeitos da liberação de caução da Empreitada “Reparações
diversas em edifícios de Habitação Municipal em várias freguesias do
concelho 1ª Ação de 2018”;
Empreitada “Execuções de Reparações na Rua dos Três Vales n.º 54
R/C”;
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Vistoria conjunta aos imóveis 68 e 88, da Rua Manuel José Gomes –
Romeira.
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
a) Desenvolvimento de procedimento para aquisição de serviços de
mão-de-obra técnica para a execução de pequenas reparações e
contratação de fornecimento de serviços de mão-de-obra técnica, no
valor global de 5.000,00€; b) Preparação de procedimento para a
Contratação de fornecimento de serviços de mão-de-obra para
execução de serviços de manutenção e conservação em edifícios
municipais de habitação, no valor de 25.000,00€; c) Adjudicação de
diversos Serviços de mão-de-obra para pequenas reparações,
designadamente serviços de limpezas e desinfeção específicas e
reparação de instalações de gás; d) Reparação e certificação da rede de
distribuição de gás, na sequência de anomalias reportadas no âmbito do
processo de inspeções periódicas previsto na legislação – 12 edifícios de
habitação; e) Realização de 61 pequenas intervenções no âmbito da
empreitada de conservação e manutenção de fogos municipais, com
recurso à aquisição de serviços de mão-de-obra para pequenas
reparações.
PEDIDOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL
a) Vistorias técnicas para avaliação dos pedidos de realização de obra,
articulação com a DMEM/SMHM e com o DIOM, no sentido de reportar
as necessidades de realização de obra; b) Elaborados pareceres técnicos
sobre a necessidade de intervenção. c) Foram realizadas 70
intervenções por administração direta, no valor de 11.982,57€
OUTRAS ATIVIDADES
a) Identificação de edifícios municipais que não dispõem da situação
registral e matricial regularizada e reporte da situação ao DPC; b)
Identificação da situação do denominado Bº. Velho dos Pescadores, na
Costa da Caparica, de modo a conhecer-se quais os termos de cedência,
caso existam, e a definir-se e/ou redefinir-se os mesmos
E) GESTÃO SOCIAL E CONTENÇÃO DE NÚCLEOS DE HABITAÇÃO PRECÁRIA
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a) Levantamento e caracterização dos núcleos de habitação precária localizados
no 1º da Trafaria e nas Terras de Lelo e Abreu, na Costa de Caparica;
Levantamento de residentes e caracterização das construções precárias
localizadas sobre a vala existente no 2º Torrão da Trafaria; b) Receção, análise
de documentação e inserção de dados, resultante dos levantamentos
efetuados;

c)

Efetuados

116

atendimentos

e

diversos

contactos

interinstitucionais com os agregados familiares residentes nos núcleos precários
identificados para candidatura ao 1º Direito (1º e 2º Torrões da Trafaria e Terras
do Lelo Martins e do Abreu, na Costa de Caparica), bem como inúmeras
deslocações aos núcleos em apreço; d) Apresentação do projeto de
Regulamento de Apoio Financeiro para Resolução da Situação Habitacional de
Residentes em Áreas de Risco e Construções Precárias – “Escolha +”; e)
Distribuição de máscaras sociais, no âmbito do combate ao COVID19, nas
construções precárias do 1º e 2º Torrões da Trafaria, e das Terras de Lelo e
Abreu na Costa de Caparica.
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Educação, Qualificação e Conhecimento
1. Projeto “Mais Leitura Mais Sucesso”
No âmbito da ação “Projeto Livro Traquinas”, iniciaram-se entrevistas para a
realização de um estudo de caso, como estratégia de investigação na Educação PréEscolar. Pretende-se com este trabalho comparar as práticas de três Jardins de
Infância para o Desenvolvimento da Literacia Emergente (através da perceção dos
adultos). Para a sua concretização estão identificados 3 jardins de Infância
localizados em áreas de intervenção prioritária e com experiencia de aplicação do
Projeto, sendo eles: EB Nº1 Monte de Caparica do AE Monte de Caparica, EB nº1 do
Laranjeiro do AE Professor Ruy Luís Gomes e EB nº 3 da Trafaria do AE da Trafaria;
Realização de 7 webinar’s com a participação de 262 participantes;
Preparação e inauguração da exposição “O Nosso Tesouro – Património Cultural dos
Alunos de Almada” na Biblioteca Municipal Maria Lamas. Como é uma exposição
itinerante, passou por várias escolas básicas do concelho;
Elaboração de uma proposta para aprovação superior sobre a estrutura do Arquivo
Digital, a qual deverá estar de acordo com a Portaria N.º 60 A-/2015 de 02/03/2015,
artigo 8.º - O Processo Técnico da Operação. Procedeu-se ao início do seu
carregamento;
Elaboração de proposta de normas a serem aprovadas pela Câmara Municipal para
o desenvolvimento do Prémio Pequeno Cientista de Almada;
Elaboração de relatório final da ação “O Sucesso Educativo de todos e de cada um
em Almada”;
Submissão para aprovação superior da estrutura do Relatório Final do Projeto Mais
Leitura Mais Sucesso;
Acompanhamento das Assistentes Operacionais envolvidas na ação “Escola Aberta
à Comunidade”;
Acompanhamento da ação de capacitação “Ciência, Língua, Tecnologia e Cidadania
– partilha multidisciplinar de projetos”, que inclui a presença nas sessões digitais e
avaliação da participação juntos dos formandos que a concluíram (5 docentes);
Ação de Capacitação “Ninguém Fica para Trás” destinada a monitores das Férias
Jovens e Técnicos Municipais;
Ação de Capacitação «Literacia Científica em Contexto», destinada a Pessoal Não
Docente;
Realização de ações de capacitação para o público em geral, conforme segue:
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2. Horta Integral
Inicio dos trabalhos de promoção do Projeto “Horta integral” junto das escolas.
Trata-se de um projeto que visa a dinamização de programas de formação de
professores para a utilização da horta como ferramenta de ensino, com
aprendizagem de conteúdos curriculares dos alunos através de metodologias
dinâmicas e práticas, contemplando também ações de sensibilização para a
preservação ambiental e produção de alimentos de forma sustentável dirigido a
alunos e comunidade local.
3. Celebração de Protocolos de Colaboração


para implementação de projeto de capacitação de docentes e da comunidade
educativa no âmbito do Projeto Sextas-Feiras pelo Futuro - Mãos-à-Obra;
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para desenvolvimento do modelo de avaliação do projeto Novos Tempos para
Aprender;



para apoio à realização de Atividades Complementares às AEC em escolas de
Territórios Educativos de Intervenção Prioritária.

4. Representação Municipal nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas e
Escolas Secundárias Não Agrupadas.
O município participou num total de 33 reuniões.
5. Site Cidade Educadora
Avaliação e proposta de revisão do Site Cidade Educadora; revisão anual da
atualização dos conteúdos nele inseridos; apresentação de proposta de atualização
semanal da homepage e quinzenalmente de proposta de conteúdos para a edição
da newsletter.
6. Candidatura para financiamento da substituição de coberturas em fibrocimento
com amianto nos estabelecimentos escolares
Descrição do projeto: O Programa de Estabilização Económica e Social (PEES),
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 7 de junho,
prevê a remoção de todas as estruturas com amianto nas escolas públicas,
respondendo a uma preocupação de saúde pública, tendo sido celebrado um
Protocolo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses
(ANMP) visando garantir a execução desta medida.
Neste contexto, foram identificadas 15 escolas do Concelho de Almada, das quais 2
são de educação pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico e as restantes de 2.º e 3.º
ciclo e secundário. Relativamente às 13 escolas fora do âmbito das atuais
competências municipais, foi celebrado um Acordo de Colaboração entre o
Ministério da Educação e o Município de Almada, visando legitimar a intervenção
municipal nas mesmas.
Face ao exposto, foram instruídas, em articulação com DMOMU, DMEIC e SG, 15
candidaturas ao Programa Operacional Regional de Lisboa relativas à substituição
de coberturas em fibrocimento com amianto em estabelecimentos escolares, numa
área total de material a remover que ascende a 50.115 m2, com um custo total de
5.293.216,05€.
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Estado do projeto: As candidaturas foram submetidas no passado dia 29 de outubro,
sendo que o projeto de execução da obra se encontra adjudicado, tendo sido
lançado um procedimento concursal para EOP de remoção do amianto, dividido em
5 lotes.
Data prevista de arranque/conclusão: Aguarda-se o fim do procedimento concursal
para inicio de obra, previsivelmente, no mês de março.
7. Conselho Municipal de Educação de Almada
Realizada reunião a 27 de julho de 2020, presidida pelo Vice-Presidente, conforme
o disposto no decreto-lei n.º 21/2019.
8. Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE)
Manutenção da representação na Comissão de Coordenação da Rede Territorial
Portuguesa das Cidades Educadoras e na atividade regular da AICE;
desenvolvimento da coordenação do Grupo de Trabalho da RTPCE | Cidades
Inclusivas; Candidatura e apresentação de experiências no XVI Congresso
Internacional das Cidades Educadoras, a decorrer em Katovice; Participação no
Encontro Nacional da RTPCE, nos Açores (Lagoa).
9. Transferência de competências para os órgãos municipais e das entidades
intermunicipais no domínio da educação (Dec. Lei nº21/2019 de 30 de janeiro)
Apresentação de proposta de atualização de valores a transferir pelo Município, no
âmbito da conservação do parque escolar para as Juntas de Freguesia e descrição
de atribuições a delegar.
10. Prossecução da atualização dos contactos da Base de Dados das Unidades de
Investigação nacionais
Foram estabelecidas comunicações com a Direção-Geral de Estatísticas da Educação
e Ciência (DGEEC) entidade que anualmente solicita o Inquérito ao Potencial
Científico e Tecnológico Nacional (IPCTN) com o intuito de divulgação das atividades
de Investigação e Desenvolvimento (I&D), integradas nos quatro setores de
execução (Empresas, Estado, Ensino Superior e Instituições Privadas sem Fins
Lucrativos (IPSFL) para que o Município de Almada inicie o processo de acreditação
de um investigador ao abrigo do protocolo para acesso a bases de dados residentes
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no INE para fins de investigação científica no âmbito da atualização dos contactos
da Base de Dados das Unidades de Investigação nacionais
11. Levantamento da atividade assegurada pelas Unidades de Investigação (I & D) e
das Instituições de Ensino Superior (IES) localizadas no concelho
Foi assegurada a informação, a produção e a divulgação no domínio das atividades
e dos eventos desenvolvidos por Unidades de Investigação (I & D), Instituições de
Ensino Superior (IES) e respetivas Unidades Orgânicas (UO) locais através de
propostas para publicação em destaque menor no Site Cidade Educadora.
12. Programa de mentorias e apoio escolar, transgeracional em articulação com as
universidades sénior
Dinamização de ações de capacitação de mentores; Reuniões com Agrupamentos
de Escolas. A concretização das restantes fases do programa foi adiada para 2021,
devido à pandemia.
13. Dar continuidade à implementação das Atividades de Animação e Apoio às
Famílias (AAAF) nos jardins-de-infância da rede pública e colaborar na
implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular(AEC)
Foram encerrados todos os protocolos referentes a 2017/2018. Foram encerrados
30 protocolos relativos a 2018/2019. No ano letivo 2019/2020 frequentaram as
AAAF 1794 crianças, distribuídas pelos estabelecimentos de ensino pré-escolar, dos
13 AE do Concelho. Efetuaram-se propostas de adequação das mensalidades, por
inerência da suspensão das atividades letivas e não letivas devido ao COVID.
Encerraram-se 30 protocolos e 12 processos relativos a AE. Relativamente a
2020/2021, em dezembro, frequentavam as AAAF 1518 crianças.
Assinatura da Adenda ao Contrato-Programa AEC 2019/2020; No âmbito da
pandemia de COVID-19, foi aprovada a manutenção de apoio financeiro à entidade
parceira no âmbito da Implementação de AEC. Celebração de Protocolo para
atribuição de apoio financeiro para dinamização de atividades complementares às
AEC no ano letivo 2020/2021.
14. Rever, atualizar e monitorizar a Carta Educativa Municipal
Elaboração do relatório de monitorização relativo a 2019/2020. Abertura do ano
2020/2021.
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15. Plano de desenvolvimento, reabilitação, conservação e manutenção do parque
escolar
Registo, análise, resposta e acompanhamento de todos os pedidos de obras em
articulação com a divisão de projetos e obras, nomeadamente o acompanhamento
dos processos relativos aos projetos da ampliação da EB nº1 Trafaria, JI Sobreda e
de 5 cozinhas/refeitórios escolares, o desenvolvimento de 4 EOP (resolução de
infiltrações e pinturas interiores na EB Vale Flores e na EB Cremilde C. Norvinda Silva,
melhoria da iluminação das salas de aula na EB Almada, ampliação do JI da Sobreda
com deslocalização dos alunos para o Solar dos Zagallos enquanto decorre a obra).
Preparação e acompanhamento da deslocalização dos alunos da EB Alfeite do
edifício

escolar

que

foi

interdito

pelos

SMPC

por

apresentar

risco.

Acompanhamento da obra de reabilitação e apetrechamento na EB nº1 Feijó
decorrente do incêndio, do muro/portão da EB Vila Nova, da reparação elétrica e
colocação de vídeoprojetores na EB Alfeite. Preparação da realização das inspeções
às instalações de gás dos edifícios escolares e acompanhamento de 4 visitas.
Apresentação de proposta anual de apetrechamento dos estabelecimentos de
ensino. Fornecimento de consumíveis/toners (874 272 mil cópias ano). Entrega de
mobiliário para novas salas de jardim-de-infância. Processo de aquisição de
videoprojectores, suportes com montagem e telas murais para as Bibliotecas
Escolares e de mobiliário e material didático para 1 nova sala de pré-escolar na EB
Louro Artur. Manutenção de equipamentos lúdicos (preventiva e corretiva). Foram
realizadas 189 intervenções por administração direta, no valor de 28.704,18€.
16. Prosseguir a universalização do funcionamento dos estabelecimentos de ensino
do 1º CEB em regime normal e alargamento da oferta da ed. pré-escolar
Acompanhamento da preparação e inicio de procedimento de contratação publica
para ampliação da EB Presidente Maria Emília. Apresentação à DGEST de proposta
de abertura de uma nova sala de pré-escolar na EB Maria Adelaide Silva e emissão
de parecer à proposta de funcionamento em regime duplo da EB nº1 Alfeite e EB
Alexandre Castanheira para o ano letivo 2020-21.
17. Pessoal Não Docente
Afetação de 19 recursos a 11 escolas básicas, ao abrigo da medida de Apoio ao
Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde, garantindo a
substituição de trabalhadores, em caso de deteção de focos de COVID-19 nas salas.
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Recrutamento de 9 assistentes operacionais/auxiliares de ação educativa e
realização de 3 processos de mobilidade interna. Integração de 4 assistentes
operacionais, reintegrados em funções de zeladores em escolas básicas.
18. Plano Municipal de Transportes Escolares como forma de garantir a inclusão,
mitigar constrangimentos e desajustes de cobertura territorial da rede escolar
Implementação do Plano Municipal de Transportes Escolares 2020/2021 tendo sido
rececionadas 703 candidaturas, das quais 618 foram deferidas e 85 indeferidas.
Foram rececionadas 51 candidaturas de alunos a estudar em estabelecimentos de
ensino fora do concelho, das quais 41 foram deferidas. Foram recebidas 38
candidaturas a transporte adaptado, e feito o encaminhamento para a APPACDM.
19. 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
Num total de 8750 alunos inscritos, 2162 (24,71%) têm escalão A e 1058 (12,09%)
escalão B. 55530 (63,20%) não beneficiam de apoio ao nível da ação social escolar.
20. Almada Cresce Contigo
Assegurado o funcionamento e desenvolvimento da plataforma de gestão
eletrónica, no que se refere aos serviços de refeições e AAAF para alunos do 1º ciclo
e pré-escolar dos estabelecimentos de ensino da rede pública; Elaboração e
acompanhamento das propostas de restituição de saldo do Almada Cresce Contigo
relativas a saldos negativos; Acompanhamento do processo de alteração de
funcionamento

para

modelo

pós-pago;

Acompanhamento

do

fornecimento/validação de refeições a alunos de escalão no período de
encerramento das escolas (COVID-19). No ano letivo 2019/2020, o Almada Cresce
Contigo registou 8919 alunos, sendo que 2228 eram de pré-escolar e 6691 de 1º
ciclo.
21. Funcionamento dos refeitórios municipais
Realizadas 93 visitas a cozinhas dos refeitórios escolares, com a equipa da ASVM
para monitorização do funcionamento e elaboração de relatórios; Articulação com
a Uniself para acompanhamento dos serviços prestados no âmbito das refeições
escolares e renovação do contrato de prestação de serviços, por mais 1 ano;

24

Elaboração de um estudo de modelos alternativos dos processos de fornecimento
de refeições a implementar a partir do ano letivo 2021/2022; Encerramento de 13
Protocolos de Vigilância de Refeitórios relativos a 2019/2020 e celebração de 31
Protocolos com o mesmo fim para 2020/2021. Aquisição de palamenta para
apetrechamento de 32 cozinhas/refeitórios.
22. Dar continuidade ao Programa Pasta Escolar (alunos abrangidos pela ASE 1º e 2º
ciclos)
Elaboração de inventário dos materiais excedentes de anos anteriores, para
distribuição a alunos carenciados em confinamento; Atribuição da Pasta Escolar
2020/2021 a 4300 estudantes, visando a equidade nas condições de frequência
escolar.
23. Dinamizar, promover e apoiar atividades e projetos de natureza socioeducativa
que convirjam para as opções municipais no âmbito do desenvolvimento do
concelho
Continuação do processo de visita a escolas para levantamento de possibilidades de
realização de ações relativas ao projeto Sextas-Feiras pelo Futuro… mãos à obra;
Ações de plantação em locais de proximidade às escolas (13 turmas de seis
estabelecimentos de ensino do concelho). Elaboração de relatório de avaliação e
tratamento de dados relativos ao questionário aplicado às escolas e IPSS’s no
âmbito da festa de Natal 2019. Conceptualização do jogo/baralho de cartas
“Histórias para jogar, sonhar e partilhar” e normas do mesmo, para oferta como
brinde de Natal em 2020 às crianças da rede pública e privada do concelho.
Participação em reuniões de trabalho relativas ao Kid´s Guernica, em articulação
com as escolas e AMRS no desenvolvimento dos trabalhos em elaboração.
Levantamento de ponto de situação junto das escolas tendo em consideração o
estado de emergência. Participaram na edição de 2019/2020 533 alunos do
concelho de Almada. Emissão dos cheques aos premiados no concurso de máscaras
de carnaval 2020 – transferência bancária para as escolas e IPSS’s. Receção à
Comunidade Educativa, convidando o pessoal docente e não docente do concelho
de Almada, para assistir a um de dois concertos da Orquestra Metropolitana de
Lisboa, realizados na Academia Almadense. Cancelamento da 3ª edição do Festival
Read On Almada em formato físico e divulgação de 4 atividades nos dias 8, 14, 21 e
28 de maio numa edição denominada READONline. Preparação da edição 2021.
Continuação do acompanhamento do projeto Orquestra Geração do Miradouro
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Alfazina, entretanto sujeito aos condicionalismos inerentes ao encerramento das
escolas. Adaptação do projeto “Exposição comemorativa do 25 de Abril de 1974”
para realização de uma exposição em versão digital. A exposição ficou disponível
para visualização no dia 24 de abril, mantendo-se online até ao momento.
Implementação do projeto Outra Banda em 2019/2021 em parceria com o
Agrupamento de Escolas do Monte da Caparica e SFUAP e estabelecimento de novo
protocolo para 2020/2021. Dinamização de atividades lúdico-pedagógicas no
âmbito do Dia Mundial da Criança 2020, disponibilizadas em formato online,
dirigidas às crianças e para os pais e/ou mães e disponibilização de um vídeo, no
qual a presidente da CPCJ de Almada, convidava à reflexão sobre a importância da
escola na defesa dos Direitos das Crianças. Adaptação do Plano de Apoio a

Projetos Socioeducativos – PAPSE à situação pandémica. Elaboração de proposta
para o ano letivo 2020/2021. Procedimentos para organização e desenvolvimento
do prémio Almada Cidade Inteligente com proposta aprovada em Reunião de
Câmara de 28/09/2020. Decisão de realização de cerimónia via webinar. Pedido de
conceção gráfica de imagem para o Prémio Almada Cidade Inteligente e respetivos
materiais gráficos e de comunicação, ao Gabinete Gráfico do Departamento de
comunicação. Foi efetuado o pagamento aos alunos premiados através de
transferência bancária. Desenvolvimento e organização de webinar a realizar em
2021, marcação de reunião com comissão do prémio.
24. Empreitadas
Empreitada de “Remodelação e Ampliação da Escola Básica Mª Rosa Colaço, Feijó”;
Revisão do Projeto da “Execução do JI da Ramalha”;
Projeto da “Execução do JI da Ramalha”;
Projeto da EB Alfeite nº1;
Projeto da EB Comandante Conceição e Silva;
Projeto da Ampliação da EB 2+3 - Carlos Gargaté;
Empreitada de remodelação das casas de banho do Elevador da Boca do Vento;
Projeto da ampliação do JI da Sobreda – Alto do índio;
Empreitada da Escola da Quinta de Santa Maria, Charneca de Caparica;
Escola Básica Nº 1 Feijó;
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Pequenas intervenções na Escola Básica Cova da Piedade Nº 2;
Pequenas intervenções na Escola Básica Cova da Piedade;
Pequenas intervenções na Escola Básica Louro Artur;
Escola Básica Conde Ferreira;
Projeto de ampliação da EB1 da Trafaria (Av. 25 de Abril);
Projeto de recreio coberto do EB1 do Feijó – R. Garcia Resende;
Projeto de impermeabilização da Cobertura EB Vale Flores;
Pequenas intervenções na EB/JI do Chegadinho (Exteriores);
EB Cataventos da Paz;
Execução Muro nos espaços exteriores da EB Maria Emília;
Receção Definitiva "Execução da passagem pedonal adjacente à escola
básica/jardim de infância nº 2 de Almada e parque de estacionamento";
Vistoria para efeitos da Liberação de Caução da Empreitada da Escola Básica e
Jardim de Infância da Quinta de Santa Maria – Charneca;
Vistoria para efeitos da Liberação de Caução da Empreitada Conservação e
Beneficiação das envolventes nas Escolas Básicas: Trafaria Nº3 (Rua 1º de Maio);
Chegadinho (Rua Amadeu Sousa Cardoso); Cova da Piedade Nº3 (Rua dos
Caranguejais);
Vistoria para efeitos da Liberação de Caução da Empreitada Construção de salas de
aula do 1º Ciclo e Jardim de Infância na Escola Básica 2, 3 D. António da Costa;
Empreitada de Ampliação do jardim de infância da Sobreda – Alto Índio;
Empreitada da execução de reparações diversas na EB da Vale Flores;
Projeto de ampliação da Escola Básica Maria Emília de Sousa – Rua Francisco
Taborda – Charneca de Caparica;
Projeto de remoção de Amianto/Fibrocimento das coberturas das Escolas do
concelho de Almada;
Projeto de ampliação de refeitórios em 5 escolas;
Receção definitiva Nº3 do Laranjeiro (Rua José Afonso);
Vistoria à Empreitada de “Instalação de equipamentos de ventilação, segurança de
deteção de gás (SADG) e de incêndios (SADI), no refeitório da Escola Básica Nº 1 do
Laranjeiro”;
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Vistoria à Empreitada de “Remodelação do espaço exterior – Logradouro da Escola
Básica Nº 1 de Cacilhas – Cataventos da Paz”;
Receção definitiva à Empreitada “EB Cremilde Castro e Norvinda Silva - Corta fogo
na cozinha”;
Receção definitiva à empreitada “Remodelação de espaços interiores e logradouros
da EB/JI Nº 2 do Laranjeiro (Terreiro João de Barros)”;
Receção definitiva à empreitada “Novas instalações para acolhimento da CPCJ
(antiga EB1 Nº 3 do Feijó)”;
Vistoria para efeitos da liberação de caução da Empreitada “Remodelação do
logradouro da EB da Trafaria Nº 3”;
Vistoria para efeitos da liberação de caução da Empreitada “Escola Básica da Trafaria
– Av. ª 25 de Abril – Espaços exteriores cobertos”;
Vistoria para efeitos da liberação de caução da Empreitada “Reconversão de
espaços para 4 novas salas e remodelação integral da instalação elétrica da EB Nº 1
e ATL do Laranjeiro”;
Vistoria para efeitos da liberação de caução da Empreitada “Recreios cobertos e
pinturas exteriores na EB Nº 1 Cova da Piedade, EB Nº 2 do Laranjeiro e Jardim de
Infância de Marco Cabaço;
Vistoria para efeitos da liberação de caução da Empreitada “Execução recreios
cobertos e pinturas exteriores EB Louro Artur, EB Vila Nova e JI Vale Rosal;
Vistoria para efeitos da liberação de caução da Empreitada “USALMA – Universidade
Sénior de Almada”;
Empreitada “Remoção das coberturas em chapa de fibrocimento com amianto em
edifícios escolares - Lotes A, B, C, D e E”;
Empreitada “Reparação da EB Cremilde Castro e Norvinda Silva-Qtª da Corvina –
Trafaria”;
Vistoria conjunta Escola Básica do Alfeite.
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Artes, Cultura e Criatividade
1. Bibliotecas e Arquivos
Operacionalização das 10 ações da candidatura + Leitura + Sucesso: 168 atividades;
2.188 participantes;
Promoção do Livro e da Leitura Escolas: 101 atividades (30 online); 2.273
participantes;
Promoção do Livro e da Leitura Famílias: 112 atividades, (63 online), 738
participantes, 32.742 visualizações; Contos público seniores 23 sessões: 268
participantes; 8. 459 visualizações;
Comunidade de Leitores Sábados de Leitura: 4 sessões, 66 participantes;
Realização dos prémios Literários Cidade de Almada e Maria Rosa Colaço;
Encontro de Narração Oral - Rio de contos,4 atividades, 213 participantes, 2.100
visualizações;
Serviços de biblioteca: 6.732 utilizadores de computadores; 502 novos utilizadores;
88.707 pesquisas catálogo online; 31.868 empréstimos; consulta local, 3.836;
devolução 31.584;
Trabalho técnico: 12.882 novos registos no catálogo e validados, 10.567; inventário
do Centro de documentação do Museu Naval; Início do projeto Biblioteca Digital;
Elaboração de proposta do Plano Local de Leitura;
Participação na Rede de Bibliotecas Saramago e Grupo AMRS das Bibliotecas
Públicas;
Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares (SABE): 12 reuniões; 415 registos no
catálogo;
Operacionalização da candidatura Idade Mais, aquisição de equipamentos;
formação sénior;
Rede social Flickr: 44.199 visualizações; Podcast – Soundcloud: 606 visualizações;
Arquivo Histórico - tratamento arquivístico: 33.290 novos registos validados;
inseridas 6.673 imagens de documentos digitalizados; descrição 621 documentos
simples; 27 pedidos de investigação; 106 consultas presenciais; arquivo digital:
7.973 visualizações por 5.159 utilizadores; Fundo Coletividades do Concelho de
Almada: integração de 75.447 imagens e registos arquivísticos; exposição de
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urbanismo: conservação e descrição arquivística de 308 itens; participação no grupo
de trabalho da DGLAB “Salvaguarda dos arquivos das coletividades de cultura,
recreio e desporto”; Apoio e participação no IV Congresso de História Local em
Almada; participação na implementação PCTS na CMA; Comemoração do Dia
Internacional dos Arquivos: edição do boletim Almada na História; Arquivo Fora de
Portas; Vamos aprender com os arquivos (116 participantes); Protocolo com a FCSH;
Adesão à Rede Portuguesa de Arquivos; Elaboração de proposta de regulamento.
Serviços bibliotecas: empréstimo, consulta,
devolução de documentos. Atividades: nº
sessões e participantes

Documentos Sessões

Participantes

67.288

6194

450

Bibliotecas online: catálogo online: pesquisas,

Visualizações

Podcast, Flickr, contos

1.175.202

Bibliotecas: tratamento documental

23.449
registos

Arquivo Histórico: tratamento arquivístico.

Registos

Visualizações

Arquivo digital

33.290

7.973

2. Programação e Atividade Cultural
a) Atividade Cultural Diversa
i. Concertos: Concerto de Ano Novo “Músicas de Cena”, pela
Orquestra Promenade; Concerto para Flauta e Receção à
Comunidade Educativa pela OML;
ii. Festa de Encerramento do programa Vamos Cantar as Janeiras;
iii. Avaliação das propostas de programa para o espetáculo de rua
comemorativo do 25 de Abril de 1974, entretanto cancelado por
força da pandemia de Covid-19;
iv. Conceção, organização e realização de nova programação para
celebração do 25 de abril, adaptada à situação de confinamento:
Festival à Janela, com projeção de excertos de concertos nos
edifícios a partir de viatura em movimento pelo concelho;
circulação de viaturas pelas 11 freguesias do Concelho com
transmissão da música E Depois do Adeus; ciclo Nas Tuas mãos
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começa a Liberdade, concertos em Streaming, entre 25 de abril e 1
de maio;
v. Marchas Populares - Iniciação do processo de receção das
candidaturas das marchas concorrentes e início das reuniões
preparatórias para a organização dos desfiles. A iniciativa foi,
entretanto, cancelada por força da pandemia de Covid-19;
vi. Festas da Cidade 2020: concerto pelo pianista Eduardo Proença;
concerto “Cinema com música ao vivo”; concerto de Rodrigo Leão,
com transmissão em streaming (aprox. 150.000 visualizações);
“Paradaandar!”, d'A Bela Associação - performance móvel ou uma
romaria portátil, multidisciplinar que cruzou as áreas da dança, da
performance, do teatro, da música e das artes visuais;
vii. Programa Feliz Almada 2020: festividades natalícias com o musical
Rita no Reino das Páginas, para o público mais novo; cinema drivein com duas sessões em matiné (Armados em Espiões e Polar
Express) e três à noite (Assim nasce uma estrela, Bohemian
Rhapsody e Variações); espetáculo de stand up comedy com Luís
Filipe Borges, Pedro Luzindro, Rúben Branco e Hugo Rosa, com
transmissão em streaming no canal de Youtube da Câmara
Municipal de Almada. Ao longo do mês de dezembro, as ruas mais
emblemáticas do concelho encheram-se de cor e animação natalícia
com as artes circenses. Houve ainda atuações de grupos corais no
Coreto do Jardim da Cova da Piedade, música nas igrejas,
iluminações natalícias e fotos virtuais com o Pai Natal, à distância
de um código QR;
viii. Apresentação de dois cine-concertos ao ar livre, com curtasmetragens de Buster Keaton e Charlie Chaplin, acompanhadas ao
piano por Catherine Morisseau;
ix. Espetáculo de dança encenada “A Viagem ao Mundo do
Principezinho”;
x. Realização do 1º Encontro Internacional de Coros Via Voz, na Sala
de Espetáculos da Academia Almadense;
xi.

25ª Edição do Festival Sementes - Mostra Internacional de Artes
para o Pequeno Público, acolhimento de cinco espetáculos
dedicados ao público infantil;
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xii. Apoio à 24ª Edição da Mostra de Teatro de Almada;
xiii. Apoio à 6.ª edição do Festival de Música Cidade de Almada, que
integra o Concurso Internacional de Música Cidade de Almada;
xiv. Projeto Meio no Meio da Artemrede - formação em Artes Visuais e
realização de exposição na Biblioteca de Marvila, em Lisboa dos
trabalhos realizados no âmbito desta formação; Foco Dança
ministrado pelo Vitor Hugo Pontes; Encontro de Partilha com a
presença de todos os grupos envolvidos, no Barreiro, e manutenção
dos encontros on-line com os quatro municípios envolvidos,
Almada, Barreiro, Lisboa e Moita;
xv. Articulação com a AMEC | Metropolitana para articulação de
questões emergentes da reprogramação dos concertos da
Orquestra Metropolitana de Lisboa, cancelados por força da
pandemia de Covid-19;
xvi. Festival Internacional de Folclore – Danças do Mundo (Casa da Gaia)
- Realização de contactos com a Casa da Gaia para preparação da
edição de 2020, entretanto cancelada por força da pandemia de
Covid-19;
xvii. Acompanhamento, apoio técnico e logístico à realização da curtametragem “Coração Mecânico” a ser filmada em Almada, durante
o mês de setembro, produzida por Luis Magina e desenvolvida
independentemente por um grupo de jovens cineastas recémformados da Escola Superior de Teatro;
xviii. Avaliação de candidaturas no âmbito da 1ª Fase da RMAMA;
xix. Acompanhamento de Estágio Curricular a uma aluna da
Licenciatura em Animação Sociocultural do I.P. da Guarda.
b) Auditório Fernando Lopes-Graça (162 atividades\10.078 espetadores)
i. 89 sessões de Cinema;
ii. 23 sessões de Teatro;
iii. 5 sessões de Dança;
iv. 12 sessões de Música;
v. 2 Conferências
c) Convento dos Capuchos (20 atividades\3.018 espetadores)
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i. Exposição de fotografia- Manuel Botelho; - “(Im)Permanência do
Gesto”;
ii. Workshops do Projeto Canto Sénior;
iii. Acolhimento de 9 atividades; C
iv. Concertos - Ciclo de Concertos Comentados a Música e o Sagrado;
Concerto Repertório para Quarteto Vocal a Capella;
d) Solar dos Zagallos (54 atividades\3.920 espetadores)
i. Exposições - "Pinto quem eu Quero"; “O Meu Mundo de Madeira”;
ii. Programas - “Dançar no Solar – Para toda a Família!”; “Verde
Esperança – Oficinas para toda a Família;
iii. Acolhimento de 8 atividades;
e) Oficina de Cultura (6 atividades\2.404 presenciais e 14.622 visualizações)
i. Produção/Apresentação de 6 Exposições: “Pluralidades 2020”;
“Almada,

traços

patrimoniais

identitários”;

“Panoramas

imaginários: Almada ou um lugar à janela”; Solidariedade Luís
Miguel - Exposição de Artes Plásticas; “ARTE = MUDANÇA”;
ii. Acolhimento Festa das Artes da SCALA (Artes Plásticas da Sociedade
Culturais de Artes Letras de Almada):

Atividades DPAC
290

Espectadores\Visitantes
exposições\Presencial\Visualizações
22.005 presenciais e 14.622 visualizações
Total: 36.627

3. Museus e Património Cultural
a) Conclusão da intervenção arqueológica na Rua Bulhão Pato, nºs 22-24\Rua dos
Tanoeiros nºs 1-11.
b)

Realização de intervenção arqueológica na Rua Latino Coelho, nºs 15-17.

c)

Elaboração dos relatórios finais referentes a quatro intervenções arqueológicas
realizadas no núcleo histórico de Almada, em 2019.

d)

Submissão de pedidos de trabalhos arqueológicos a realizar no âmbito das
empreitadas dos Paços do Concelho e Salgas de Cacilhas.

e)

Constituição de Grupo de Trabalho para a Salvaguarda e Classificação do
Património Cultural Concelhio (GT-SPCC), do Departamento de Cultura;

f)

Produção de conteúdos no âmbito da Carta do Património Cultural/revisão do
PDM.
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g)

Acompanhamento de intervenções de conservação e restauro de bens
museológicos metálicos e pétreos.

h)

Acompanhamento da intervenção de conservação das estruturas arqueológicas
do Museu de Almada – Covas de Pão.

i)

Requalificação e atualização da maqueta Cidade de Almada.

j)

Organização conjunta com DBA e FCT-IHC do IV Congresso Internacional de
História Local – Conceito, Práticas e Desafios na Contemporaneidade (15 e 16
de outubro).

k)

Projeto Lugares e Olhares, no âmbito do Programa Cultura para Todos:
planificação

das

ações;

mobilização

de

escolas,

professores

e

artistas/mediadores; desenvolvimento das contratações para produção dos
dispositivos museográficos inclusivos.
l)

Desenvolvimento dos procedimentos de classificação como monumentos de
interesse municipal da SFIA, AIRFA e do Plano Inclinado/Estaleiro do Porto
Brandão: propostas para reunião de Câmara, consulta pública, notificação dos
interessados, acompanhamento de visitas técnicas.

m) Elaboração de roteiro sobre a Costa da Caparica, em parceria com a FCT-NOVA,
para candidatura “Embaixadores pelo Mar”.
n) Estabelecimento de Protocolo de Colaboração com a FCSH-NOVA, tendo em
vista o desenvolvimento projeto «Almada Velha: valorização patrimonial do
núcleo histórico urbano».
o)

Elaboração de guião, identificação e seleção de peças e emprestadores com a
Associação Ala-Ala (em curso).

p) Elaboração e submissão do Projeto de Investigação Plurianual em Arqueologia
«Quinta do Almaraz: sociedade, economia e quotidianos durante o 1º milénio
a.n.e.» à DGPC.
q)

Elaboração e submissão de candidatura ao Programa EEA Grants, em parceria
com FCT/UNL e a Universidade de Agder (Noruega).

r)

Realização de escavação arqueológica (junho e julho).

s)

Organização do Encontro Internacional de Gestão de Sítios Arqueológicos em
Meio Urbano a realizar em 2021 (em curso).

t)

Museu de Almada – Casa da Cidade: investigação, elaboração de guião,
acompanhamento dos projetos expositivo e gráfico, produção de conteúdos
(em curso).
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u)

Museu de Almada – Covas de Pão: investigação, elaboração de guião,
acompanhamento dos projetos expositivo e gráfico, produção de conteúdos
(em curso).

v)

Museu Naval: investigação, transcrição de entrevistas (em curso).

w) Exposição Almada: Um Território em Seis Ecologias: produção e montagem,
edição de catálogo (10 de outubro - em curso).
x)

Exposições temporárias para 2021: programação.

y)

Conclusão do manual de procedimentos para o inventário arqueológico.

z)

Inventário do acervo museológico municipal na aplicação InArte (em curso):
criação de novos registos e revisão de registos migrados do programa Matriz;
realização de fotografia de objetos e tratamento de imagem; realização de
reuniões de validação e uniformização de registos de inventário.

aa) Reservas arqueológicas: criação de sistema de localização; identificação e
contentorização, por sítio arqueológico, do espólio disperso; elaboração de
listagens do conteúdo dos contentores, por sítio arqueológico.
bb) Reservas do Museu Naval (em curso): categorização do acervo por áreas
temáticas; criação de sistema de localização; transferência de objetos não
enquadráveis no acervo para outras áreas; identificação, higienização,
etiquetagem e contentorização de peças; início da transferência do Acervo
Municipal de Arte para a Casa da Cerca – CAC.
cc) Reservas Casa da Cidade (em curso): identificação, higienização, etiquetagem e
contentorização de peças; reorganização e transferência dos bens museológicos
e mobiliário expositivo para instalações da Cooperativa de Consumo Piedense.
dd) Realização de iniciativas diversas no âmbito do Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios, Dia Internacional dos Museus e Jornadas Europeias do
Património.
ee) Elaboração proposta de revisão e atualização dos preços de ingresso nos
Museus Municipais da Tabela de Taxas e Preços Municipais.
ff) Apoio documental a utilizadores do Centro de Documentação do MN (57
externos e internos).
DMPC \Visitantes exposições \Presencial
Total: 2174

4. Centro de Arte Contemporânea
35

a) Exposições Casa da Cerca: conclusão do ciclo de exposições transitado de 2019
(4 exposições que terminaram a 16 de fev. e uma que terminou a 1 de março) e
realização de 2 ciclos de exposições, com 4 exposições cada (total de 13
exposições patentes), terceiro ciclo 2020, prolongado para o início de 2021.
b) Exposições Galeria Municipal de Arte: conclusão de 1 exposição e realização de
3 exposições.
c) Atividades complementares às exposições e Serviço Educativo (DCAC):
realizadas 71 atividades personalizadas com uma frequência de 1158
participantes presenciais.
d) Jardim Botânico: Receção da residência artística anual de Marta Wengorovius
no Jardim dos Pintores e manutenção e valorização anual do Jardim.
e) Comunicação: lançamento da campanha “Casa da Cerca + acessível”;
preparação e divulgação de dois programas de atividades; gestão de redes
sociais: Facebook - (total de 442 publicações), tendo a página atingido 8240
seguidores e Instagram que contabilizou 1760 seguidores.
f)

Arte Pública: Aquisição: Rui Chafes (Convento dos Capuchos) e Carlos Noronha
Feio (Jardim Botânico da Casa da Cerca); Pintura mural no Centro-Sul, realizada
por Klit|MAR; Limpeza, conservação e restauro das obras “Primeiro as Crianças”
e “Busto Dr. Pessoa”.

g) Acervo Artístico Municipal: Reorganização de espaços e reforço da segurança e
conservação, das coleções à guarda da DCAC.
h) Centro de Documentação e Investigação Mestre Rogério Ribeiro: Continuidade
do serviço de referência aos utilizadores e tratamento documental no catálogo
coletivo da RMBA;
i)

Projetos especiais: “UMA CASA QUE ABRAÇA O MUNDO” - FESTA DA CASA DA
CERCA, com um conjunto de atividades artísticas e lúdicas adaptadas ao formato
digital; Programa HÁ MÚSICA NA CASA DA CERCA - através de meios
audiovisuais e respetiva transmissão. A captação de Media Partners (RDP
África/Público /Antena 2) para a transmissão dos Concertos aumentou o
número de visualizações (5 concertos – 58 800 visualizações). Os restantes
concertos alcançaram 4571 pessoas e provocaram 802 interações.

j)

Acessibilidades: Conclusão das obras de requalificação.

k) Indicadores de públicos
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Atividades DCAC
95

Espectadores\Visitantes exposições e
jardins\Presencial\Visualizações
36.563 presenciais e 63.271 visualizações
Total: 99.834

5. Empreitadas e manutenção
a) Alteração do projeto do Sítio das Salgas Romanas – Cacilhas;
b) Empreitada de Requalificação de “Cacilhas -Tejo, visualização das salgas
romanas e qualificação circuito turístico do Tejo”;
c) Empreitada de” Casa da Cerca – Acessibilidades – Rua da Cerca -Almada”;
d) Empreitada de “Reabilitação do Edifício nº 3 do Presidio da Trafaria”;
e) Presídio da Trafaria – Retificação da alteração do projeto de Reabilitação dos
edifícios 1 e 2;
f)

Projeto de execução de qualificação da Quinta do Almaraz-Cacilhas;

g) Receção definitiva da EOP "execução de alterações auditório FERNANDO
LOPES GRAÇA - FORUM ROMEU CORREIA;
h) Reparação da Cobertura do Museu da Cidade;
i)

Foram realizadas 195 intervenções de manutenção por administração direta, no
valor de 68.148,13€.
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Transportes, Mobilidades e Acessibilidades
1. Empreitadas:
Projeto da fase A e B dos percursos escolares cicláveis de Almada;
Projeto de Requalificação da Av. do Cristo Rei;
Empreitada de Sinalização Rodoviária Vertical e Horizontal no Concelho de Almada –
União de Freguesias - Monte Caparica - Trafaria-Costa;
Plano de Sinalização Vertical, Horizontal e Informativa da UF de - Monte Caparica Trafaria-Costa de Caparica;
Fiscalização de Sinalização Rodoviária Vertical e Horizontal no Concelho de Almada –
União de Freguesias - Monte Caparica - Trafaria-Costa;
Empreitada de Sinalização Rodoviária Vertical e Horizontal no Concelho de Almada –
União de Freguesias - Almada - Laranjeiro – Feijó;
Plano de Sinalização Vertical, Horizontal e Informativa da UF de Almada, Cova da
Piedade, Pragal e Cacilhas e UF do Laranjeiro/Feijó;
Fiscalização de Sinalização Rodoviária Vertical e Horizontal no Concelho de Almada –
União de Freguesias - Almada - Laranjeiro – Feijó;
Empreitada de Sinalização Rodoviária Vertical e Horizontal no Concelho de Almada –
União de Freguesias - Charneca – Sobreda;
Plano de Sinalização Vertical, Horizontal e Informativa da União das Freguesias da
Charneca e da Sobreda;
Fiscalização de Sinalização Rodoviária Vertical e Horizontal no Concelho de Almada –
União de Freguesias - Charneca – Sobreda;
Projeto da estrada Nacional377 Charneca de Caparica, requalificação em via urbana;
Empreitada de Sinalização horizontal no concelho;
Projeto de execução da requalificação do eixo central de Almada;
Projeto de execução da Avenida do Mar – Aroeira;
Vistoria para efeitos de liberação de cauções da empreitada de” Demolição de
construções do terreno e vedação na frente para o arruamento público – Rua de
Pernambuco Nº 21 A 25, Pragal “;
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Vistoria para efeitos de liberação de cauções da empreitada de” Impermeabilização de
Laje da cobertura do espaço de acesso a garagens da praceta Fernão Mendes Pinto “;
Vistoria para efeitos de liberação de cauções da empreitada de” Execução do núcleo 22
– Charneca de Caparica”;
EOP de “Alterações na Sinalização Semafórica no Cruzamento da Av.ª 23 de Julho/Rua
Dr. António José de Almeida/Rua Cooperativa Piedense”;
Vistoria para efeitos de Receção Definitiva - rampa de acesso de embarcações na praia
da Mutela – Cova da Piedade;
Receção Definitiva - passagem hidráulica da rua dos lusíadas – Quinta dos Porfirios –
Sobreda da Caparica”;
Vistoria para efeitos da Liberação de Caução da Empreitada Reparação e Conversão para
LED das luminárias na zona do Costa Polis na Costa de Caparica e Cacilhas;
Vistoria para efeitos da Liberação de Caução da Empreitada Construção da passagem
superior entre o Pragal (Quinta dos Crastos) e o Parque da Paz;
Empreitada Percursos escolares clicáveis A + B;
Empreitada do Sistema de Barreiras em parques de estacionamento – Praias;
Vistoria para efeitos da liberação de caução da Empreitada “Execução de rampa da Praia
do Tarquínio – Costa de Caparica”;
Empreitada “Empreitada de Conservação Corrente - Reparação de Pavimentos
Betuminosos em Almada”.
2. Averbamentos de Licença de Táxi
Foram averbadas nove (9) Licenças de Táxi.
3. Levantamentos Topográficos
Rua da Cerca, Almada;
Quinta do Almaraz, Almada;
Jardim Dr. Alberto de Araújo, Almada;
Rampa da Cova da Piedade;
Rua Elias Garcia c/a Rua Comandante António Feio, Cacilhas;
R. Capitão Leitão, Almada;
Depósito do Lazarim, Caparica;
Av. 1º de maio, Costa da Caparica;
Rua Gil Eanes, Costa da Caparica;
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Acessos dos estacionamentos das praias, Costa da Caparica;
Rua Manuel Agro Ferreira, Costa da Caparica;
LT simplificado e perfis transversais da estrada da Praia da Fonte da Telha;
Estrada Florestal, Costa da Caparica;
Rua Samwell Dinis, Charneca de Caparica/Fonte da telha;
Rua São Francisco Assis, Charneca de Caparica;
Rua Sara Afonso, Charneca de Caparica;
Praceta Almeida Simões, Charneca de Caparica;
Quinta da Palmeira, Charneca de Caparica;
Rotunda do Texugo, Sobreda;
Rua Alto do Índio c/Rua Padre Roberto Sequeira, Sobreda;
Rua Petrónio Amor de Barros, Sobreda;
Rua Manuel Parada, Sobreda.
4.
Pareceres/propostas e execução de plantas com sinalização horizontal e vertical,
impedimentos físicos, estacionamento, espelhos e outros, na sequencia de pedidos de
munícipes e entidades.
União das Freguesias de Laranjeiro e Feijó
136
União de Freguesias de Caparica e Trafaria
55
União de Freguesias de Charneca de Caparica e Sobreda
135
União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas
70
Freguesia de Costa da Caparica
85
5. Gestão patrimonial
Prossecução do processo de transferência da dominialidade da via designada por
EN377-2 (Estrada Florestal) para o Município de Almada, com elaboração de Ofício à
Infraestruturas de Portugal, S.A. no sentido de dar sequência ao disposto no Decreto-Lei
n.º 100/2018, após aprovação da Proposta n.º 60/XII-2º de iniciativa da Câmara
Municipal, em sede de Assembleia Municipal de Almada.
Início do procedimento de registo no inventário de bens do domínio público Municipal
do arruamento designado por Rua São Francisco de Assis, na Charneca de Caparica.
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Economia, Inovação e Turismo
1. Publicidade:
Atualização, desenvolvimento, monitorização, finalização e manutenção em
plataforma on-line (website da C.M.A.) do Plano Municipal de Ordenamento da
Publicidade (POP) de 2020, 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;
Realização de notificações diversas a empresas com estruturas de Publicidade Ilegal
instaladas no Concelho para remoção das mesmas;
Notificação a 25 empresas com licenças atribuídas para pagamento de valores por
liquidar de anos transatos nos termos da lei, para efeitos de normalização e
regularização;
Acompanhamento do procedimento para realização de levantamento dos suportes
publicitários do tipo outdoors no concelho de Almada;
Acompanhamento da contratação por ajuste direto para serviços de revisão do
Regulamento Municipal de Publicidade e Propaganda para o Concelho de Almada
(Fases 0 e 1) pela empresa Grafisdecor.
2. Ocupação de Espaço Público:
Acompanhamento e tramitação de Processos de Ocupação de Espaço Público e de
Publicidade e Propaganda nas áreas de esplanadas fechadas (5), processos de venda de
produtos alimentares de carácter não sedentário (1) e de venda ambulante (12);
Atualização do Plano de Ocupação de Espaço Público, para venda de Artesanato para a
Rua dos Pescadores, Costa de Caparica, época balnear de 2020, com adequação à
situação epidemiológica causada pela doença COVID-19 de acordo com orientações da
DGS, prevendo um conjunto de procedimentos de prevenção e controlo da infeção;
Acompanhamento de 51 processos de publicidade e propaganda no âmbito do
Licenciamento Zero, em articulação com o Balcão do Empreendedor;
Acompanhamento e tramitação de 51 processos relativos a sinalização de agentes
económicos;
Acompanhamento de 3 processos de pedidos de licenciamento de monopostes;
Conclusão do Levantamento de Ocupação de Espaço Público (Esplanadas) por
comerciantes de restauração ou similares e da elaboração do Projeto de Regulamento
Especial de Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Resíduos Urbanos da Rua dos
Pescadores;
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Notificação de 11 empresas com licenças atribuídas para pagamento de valores por
liquidar de anos transatos nos termos da lei, para efeitos de normalização e
regularização;
Acompanhamento do procedimento para levantamento dos suportes publicitários do
tipo sinalização a agentes económicos no concelho de Almada pela empresa
Grafisdecor.
3. Comércio/Atividades Económicas:
Início de Procedimento de Revisão do Regulamento Municipal de Horários de
funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais;
Planificação do Concurso de Montras de Almada e do Evento Almada de Portas
Abertas e posterior adiamento;
Colaboração no desenvolvimento de Caderno de Encargos para o procedimento de
concessão do Quiosque sito no Jardim da Cova da Piedade;
Preparação de propostas adicionais para medidas de mitigação do impacto económico
da situação de pandemia devida à COVID 19, no âmbito das competências da DMCEP,
incluindo proposta de horários de funcionamento a cumprir (procedimento a ser
reiniciado a cada 15 dias por motivo de alterações consoante as Resoluções de Conselho
de Ministros);
Tramitação de 94 processos de licenciamento de Ocupação de Espaço Público,
Publicidade, Plano de Ordenamento de Publicidade e Balcão do Empreendedor nas suas
diversas fases (Instrução, emissão e envio das faturas e alvarás, ofícios de aviso de dívida
relativos aos processos em atraso (de 2020 e anos anteriores) e verificação de prazos
para envio de processos para Execução Fiscal em caso de incumprimento;
Apoio logístico e administrativo das quatro edições da iniciativa Feira do Mocho que
decorreram no Jardim da Cova da Piedade – Largo 5 de Outubro que se realizaram nos
dias 04 de junho, 20 de junho, 5 de setembro e 3 de outubro;
Apoio logístico e administrativo das três edições da iniciativa Almada Cá fora – Mercado
de Artes, Ofícios e Sabores, que decorreram no Jardim da Cova da Piedade – Largo 5 de
Outubro, que se realizaram nos dias 14 de maio, 15 de maio e 26 de julho.
4. Serviço Municipal de Metrologia:
Prestação do serviço municipal de metrologia aos comerciantes de Almada, com
verificação de 858 instrumentos de medição como balanças, pesos, parquímetros,
contadores de tempo de jogo e taxímetros no Concelho;
Acompanhamento dos procedimentos de aquisição e instalação de ar condicionado nas
instalações e requalificação do Serviço Municipal de Metrologia para cumprimento de
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auditoria anual, nomeadamente conclusão da instalação de sistema de climatização
para o laboratório do SMM e articulação para instalação de novas bancadas técnicas;
Aquisição de material necessário à execução das tarefas de aferir balanças,
nomeadamente aquisição de etiquetas de selagem e de “instrumento verificado” e
“instrumento rejeitado” para o ano de 2021;
Controlo Metrológico Legal a instrumentos de medição envolvidos em operações
comerciais, da indústria, da segurança, da saúde, de fabrico de manipulados e prestação
de serviços (instrumentos de pesagem, massa e tempo);
Vistoria técnica a 4 veículos de táxis, a pedido da Divisão de Trânsito;
Verificação interna periódica e comparação entre os pesos padrão interno com os de
serviço;
Migração da exposição do Espólio de Metrologia da Câmara que se encontrava exposto
no Mercado de Almada outro espaço municipal – tendo em contra o interesse histórico
e público do mesmo.
Celebração de contratos no âmbito da requalificação dos mercados municipais: nove
aquisições de serviços para qualificação dos espaços e nove prestações de serviços nas
áreas da animação, manutenção, reparação de equipamentos de modo a manter uma
melhor funcionalidade dos mercados municipais;
Ao nível da arrecadação da receita registaram-se os seguintes valores: Publicidade e
Ocupação Espaço Público 668 257,14 €; Serviços Municipal de Metrologia
23 018,24 €; Mercados Municipais 127 228,40 € num total de 818 503,78 €
5. Atividade económica no concelho no contexto pandémico:
Recolha de informação junto dos agentes económicos locais sobre os estabelecimentos
em funcionamento (em regime de take away) durante o confinamento ocorrido entre
março e maio de 2020;
Análise da evolução do Desemprego no Concelho de Almada no contexto pandémico
(janeiro a agosto de 2020);
Tratamento de informação para inserção na plataforma Almada Estabelecimentos
Comerciais;
6. Oportunidades de investimentos e recursos económicos:
Acompanhamento dos webinars no âmbito dos novos avisos Portugal 2020 (COVID19);
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Acompanhamento de webinars e sessões digitais sobre programas e linhas de apoio e
estímulo à economia;
Recolha, tratamento e divulgação aos agentes económicos locais de informação de
carácter económico dos programas e linhas de apoio e estímulo à economia;
Elaboração de Relatórios Trimestrais “Alojamento Local no Concelho de Almada”;
Análise da evolução do registo de novas unidades de Alojamento Local no período de
2017 a 2020;
No âmbito da implementação do Decreto Lei N.º 97/2018, de 27 de novembro, que
concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da
gestão das praias marítimas, fluviais e lacustres integradas no domínio público hídrico
do Estado, tendo em consideração a não rejeição da transferência de competências
neste domínio na Câmara Municipal de Almada em 2019, foi implementado um novo
processo de licenciamento das modalidades de surfing e kiteboarding. Desde a
transferência de competências para a CMA, foram registados:
 84 pedidos de licenciamento para o período de Verão 2020- aproximadamente 80%
para os corredores marítimos de surf, 12% para os corredores marítimos de
kiteboarding e restantes 8% para armazéns de apoio, e;
 52 pedidos de licenciamento para o período de Inverno – aproximadamente 92% para
os corredores marítimos de surf, 6% para os corredores marítimos de kiteboarding e
apenas 2% para armazéns de apoio.
 Articulação com a Capitania do Porto de Lisboa e com o Município de Oeiras, tendo em
vista a melhor definição do novo processo de licenciamento das modalidades de
surfing e kiteboarding e concertação relativamente aos corredores alternativos;
7. Inovação e empreendedorismo
Preparação da proposta de criação de uma Rede de Comércio Local a ser desenvolvida
ou potenciada, entre outros, pela criação de um Marketplace de produtos
estabelecimentos comerciais aderentes e pela criação de um cartão que englobe estas
e outras iniciativas do Município;
Início do processo de caracterização do Património Edificado Municipal através do
levantamento e mapeamento de imóveis e terrenos do domínio privado do Município
com vista à criação de portefólio para acolhimento de potenciais atividades
económicas;
Análise de solicitação de potenciais investimentos económicos no Concelho de Almada
e acompanhamento destes processos, em articulação com os Departamentos
revelantes da CMA;
108 vistorias ao licenciamento do Alojamento Local (de janeiro a abril de 2020);
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Recolha, tratamento e produção de infografias com informação económica relevante.
8. Criação e qualificação do emprego
Diagnostico e conhecimento do tecido empresarial do Concelho da Almada, através de
instrumentos de gestão analítica:
1. Elaboração do Relatório das 50 Maiores Empresas em 2019;
2. Elaboração de Relatórios Trimestrais “Empresas “Na Hora”;
3. Angariação de dados sobre Empresas PME Líder do Concelho de Almada em
2019;
4. Angariação de dados sobre as 20 Maiores Empresas Exportadoras em 2019;
Análise da evolução do Desemprego no Concelho de Almada no período de 2009 a
2020.
9. Turismo
Assegurou-se o funcionamento dos atendimentos presenciais, atendimentos
telefónicos e digitais nos Posto de Turismo de Cacilhas e da Costa de Caparica;
Respondeu-se às solicitações das escolas secundárias do Concelho, nomeadamente no
acompanhamento de estágios profissionais, organização de visitas e apreciação de
Provas de aptidão profissional dos alunos de cursos profissionais na área do turismo.
Assegurou-se a organização e acompanhamento de visitas guiadas de estudantes,
organizações e participantes em congressos, seminários e encontros que se realizaram
no Concelho, e a respetiva distribuição de material de comunicação e promoção
turística;
Procedeu-se à distribuição regular de informação turística em unidades hoteleiras e
espaços de grande frequentação turística no Concelho e em Lisboa;
Atualização dos suportes de informação turística utilizados nos atendimentos –
InfoCard e planta da Costa de Caparica;
Elaboração de conteúdos com vista à constituição da Grande Rota 11, percurso
pedestre que atravessa o Concelho, junto ao Atlântico;
Elaboração de Traduções/retroversões em Inglês, Espanhol, Italiano e Francês: folheto
rota GR11, mesas e mupis interativos, cartas-convite e programação para o “Encontro
Internacional de Gestão de Sítios Arqueológicos em Meio Urbano”
/DMPC(Arqueologia).

Gestão dos MUPI interativos e Mesas interativas de apoio à informação turística;
Participação no Grupo de Trabalho das Olimpíadas da Ciência EUSO 2019;
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Assegurou-se a organização da participação do Município na Bolsa de Turismo de
Lisboa;
Participação na preparação do Caparica Surf Fest 2019;
Organizou-se o Concurso Gastronómico Sabores de Almada;
Realização do evento Trafaria comProva – vinhos e petiscos à beira Tejo;
Participação no projeto “Rua dos Presépios” em Cacilhas;
Levantamento de informação relativa aos recursos turísticos do concelho para a área
expositiva do Centro de Divulgação e Promoção do tejo, a integrar no projeto de
requalificação da Estação Sul e Sueste – Terreiro do Paço;
Organização de proposta de adesão do Município à ATL - Associação de Turismo de
Lisboa;
Organização do circuito de vistorias relativas ao licenciamento das unidades de
Alojamento Local e realização de vistorias às unidades existentes através da
concretização da transferência de procedimentos do AL do DAU para a DT, que incluiu
diversas tarefas:
a) Inserção na Medidata de novos registos de AL, de alterações aos registos
existentes e de cessações de registos de AL
b) Vistorias aos AL;
c) Elaboração e envio de guias de pagamento;
d) Remarcações de vistorias;
e) Digitalização de Autos de Vistoria;
f) Elaboração de roteiros para vistorias;
g) Atendimento telefónico e via mail de pedidos de informação;

Preparação de proposta de Caderno de Encargos para a adjudicação de app turística.
Relatório de análise da evolução do alojamento local no Concelho e na AML;
Preparação e submissão de candidatura ao Programa Valorizar do Turismo de Portugal,
linha de Apoio à Sustentabilidade “Valorização do Percurso turístico “De Cacilhas ao
Cristo-Rei”;
Levantamento funcional da oferta comercial no eixo turístico Cristo Rei – Rua Cândido
dos Reis;
Desenvolvimento de Programa-base para a valorização urbana do muro da R. Elias
Garcia confinante com a Qtª do Almaraz no percurso Cacilhas-Cristo-Rei;
Estudo de valorização urbana da zona do Campo de S. Paulo que integra o percurso
Cacilhas-Cristo-Rei;
Elaboração de proposta de Modelo Comunicação para o Turismo;
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Apresentação de proposta visual e de promoção para a valorização da marca
“Experimente Almada”;
Elaboração de proposta de Estratégia para o Turismo Almada 2020-21;
Recolha de Narrativas de Almada para utilização nos atendimentos e visitas guiadas
organizadas;
Formatação do percurso de parques e jardins, com várias tipologias e criando coerência
com o percurso da arte pública;
Formatação do percurso de património religioso da igrejas e capelas do Concelho;
Elaboração de proposta de requalificação do Posto de Turismo de Cacilhas.
10. Costa Todo o Ano
Ao longo de 2020, foram atendidos 3184 turistas, distribuindo-se por 2080
atendimentos no Posto de Turismo de Cacilhas e 1104 atendimentos no Posto de
Turismo da Costa da Caparica. Realizaram-se vendas de merchandising no valor de
104,4 € nos Postos de Turismo;
No que concerne ao impacto da Pandemia por Covid 19 que levou ao 1º período de
confinamento em 2020, verificou-se um decréscimo significativo no nº de
atendimentos nos meses de março até julho (total de 1154 atendimentos de janeiro
até ao inicio do confinamento a 12 de março de 2020, e 646 atendimentos ao longo de
todo o 2º quadrimestre, correspondente ao período de época alta “clássica” no
Concelho);

No âmbito do apoio ao funcionamento do Flexibus, foram vendidos, no Posto de
Turismo de Cacilhas, 24 títulos de transporte no valor total de 24€.

No que concerne à manutenção de contactos com entidades e apoio a eventos com
expressão turística, realizaram-se 17 reuniões/encontros de trabalho;

Procedeu-se à distribuição regular de informação turística em unidades hoteleiras e
espaços de grande frequência turística do Concelho;

Procedeu-se à promoção turística do Concelho através da distribuição de informação
turística e merchandising em congressos, seminários ou encontros no Concelho,
tendo-se abrangido 409 participantes, na distribuição que se segue: i. FCT/UNL - "3rd
International Workshop on Chemistry of Group 11 Elements", 65 participantes; ii.
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Centro de Documentação DMPC - "Encontro Internacional de Gestão de Sítios
Arqueológicos em Meio Urbano", 230 participantes; iii. AE Emídio Navarro - Projetos
ERASMUS+, 84 participantes; iv.

EB Cataventos da Paz - Projeto ERASMUS+, 30

participantes.

Divulgação da App Descubra através da publicação na Agenda Cultural de Almada, e
distribuíram-se autocolantes com o QR code nos estabelecimentos de Cacilhas que
integraram a aplicação;
Recolha de dados para publicação na aplicação sobre: empreendimentos turísticos,
operadores de animação turística, agentes de viagens e turismo e alojamento local,
junto do Turismo de Portugal;
Recolha de dados sobre as escolas de Surf existentes junto da Federação Portuguesa de
Surf;
Recolha dos dados e contactos dos estabelecimentos de restauração participantes nas
últimas duas edições dos concursos gastronómicos de Almada, Cacilhas e Costa da
Caparica;
Recolha de conteúdos - e retroversão para inglês -, e recolha de imagens inerentes a
recursos de interesse turístico das categorias: património histórico, património
religioso, património natural, golfe, arte urbana;
Verificou-se que no período entre 1 de novembro a 31 de dezembro 2020 se registaram
7100 downloads da Aplicação Descubra Almada.
Em 2020, procedeu-se ao registo dos pedidos de licenciamento submetidos no Balcão
do Empreendedor num total de 54 novos pedidos, tendo-se verificado 14 pedidos de
cessação de atividade (refira-se que, em comparação, em 2019 foram registados 111
registos de início de atividade e 11 pedidos de cessação);
Em 2020 realizaram-se, em parceria com os serviços do departamento de
Administração Urbanística, 64 vistorias aos Alojamentos Locais.
Realização de contactos (telefónico e eletrónico) com todas as unidades de alojamento
turístico e parques de campismo do concelho para aferição de condições de
manutenção da atividade;
Realização de contactos telefónico com os estabelecimentos de restauração e similares
para apurar o destino dos desperdícios resultantes da sua atividade;
Elaboração da informação sobre Medidas económicas adotadas pelo Governo no
Âmbito do COVID-19 e Preparação do documento do Plano de Mitigação (COVID-19).
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Atualização do texto de apresentação dos postos de turismo que se encontra no
website do município, a pedido do Departamento de Comunicação;
Atualização da informação constante dos 5 Mupis do Concelho;
Traduções/retroversões em Inglês, Espanhol, alemão e Francês dos conteúdos das
mesas e Mupis interativos;
Tradução de documentos de divulgação do “Encontro Internacional de Gestão de Sítios
Arqueológicos em Meio Urbano”, em Espanhol, a pedido da Div. de Museus e
Património Cultural;
Tradução de documentos de apoio ao XVI Congresso Internacional AICE, em Espanhol,
a pedido da DMDS;
Tradução de um folheto promocional de Almada para os idiomas de Francês, Espanhol
e Alemão;
Receção a 10 alunos e a duas professoras da Escola Secundária Professor Ruy Luís
Gomes;
Recolha e identificação, no terreno, da informação de todas as autocaravanas e veículos
similares estacionados na frente atlântica (entre a Fonte da Telha e a Cova do Vapor);
Atualização da mailing list de operadores turísticos e envio do Comunicado de
alterações ao PVC Mercado Interno 2020;
11. Mercados municipais
Continuação do processo de revisão do Regulamento dos Mercados Retalhistas
Municipais;
Emissão de licenças;
Aquisição de bens e serviços diversos para manutenção dos Mercados Municipais;
Articulação de informação, incluindo levantamento e acompanhamento dos
operadores de Mercado nos serviços de entregas ao domicilio e preparação de
encomendas durante o período de pandemia COVID 19 e acompanhamento das
medidas de contingência aplicadas aos Mercados Municipais
11 Alterações em planta nos mercados de Almada, Feijó e Abastecedor com
desistências de lojas ou bancas.
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Mercado da Costa de Caparica:
o Continuação do levantamento em formato digital do existente - formulação de
plantas, alçados e cortes.
Mercado da Charneca de Caparica:
o Acompanhamento de procedimento de resolução de infiltrações na zona de
bar e zona técnica – (Finalização);
Mercado do Feijó:
o Finalização da substituição de torneiras misturadoras industriais
o Acompanhamento do procedimento de execução de rampa de acesso para cais
de descarga;
o Acompanhamento e conclusão do procedimento de reparação de bancas e
torneiras do Mercado Municipal do Feijó.
Feira de Levante do Feijó:
o Preparação de início de atividade incluindo finalização do processo de
atribuição de lugares de Feira;
o Desencadeamento dos procedimentos de contratação pública com vista à
gestão do Mercado;
o Acompanhamento do processo de gestão.
Mercado de Almada:
o Continuação do acompanhamento do processo dos novos balneários e
Instalações Sanitárias – Peças Iniciais do procedimento de contratação pública;
o Início do procedimento de reparação das portas automáticas devido a atos de
vandalismo;
o Continuação do acompanhamento do processo de alteração da cobertura do
Mercado de Almada.
Mercado da Cova da Piedade:
o Início do procedimento de reparação das tampas de esgoto no Mercado
Municipal da Cova da Piedade.
Mercado das Torcatas:
o Acompanhamento e conclusão do procedimento de substituição do vidro da
porta de entrada.
Mercado do Monte de Caparica:
o Continuação do acompanhamento do processo de reabilitação/recuperação da
cobertura da nave central.
Mercado Abastecedor:
o Acompanhamento de Estudo Prévio de Projeto de execução da requalificação.
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12. Manutenção de equipamentos e novas tecnologias
Foram realizadas 20 intervenções por administração direta, no valor de 4.842,61€.
Projeto de continuação da expansão da rede sem fios, com integração na
redeexistente, no âmbito da candidatura WIFI4EU.
Implementação e disponibilização da plataforma web móvel “DescubraAlmada”
Apoio técnico ao funcionamento e atualização da solução de Diretório do Comércio,
gerida pela Agência Nova Almada Velha.
Elaboração de relatórios mensais para o Turismo de Portugal, de acordo
com aobrigatoriedade em vigor.
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Ambiente, Espaço Público, Espaços Verdes, Energia, Clima e Sustentabilidade
1. Valorização ambiental e biodiversidade
Identificação de indicadores associados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) a nível internacional, nacional e local, e análise comparativa com os do PNPOT,
PMAAC, P3AC. Seleção preliminar de indicadores para Almada, nos domínios do
Ambiente, Clima, Energia, Sustentabilidade e Smart Cities.
Gestão e manutenção das estações meteorológicas de Almada:
i. Recolha de dados meteorológicos das estações meteorológicas e análise e
tratamento dos dados coligidos pelas estações meteorológicas do Laranjeiro e da
Costa da Caparica relativos a 2019 e 2020;
ii. Aquisição e parametrização de nova versão do software Atmis8, para recolha e
tratamento de dados meteorológicos. Realização de testes da operacionalidade do
novo software;
iii. Instalação dos equipamentos meteorológicos na nova estação do Parque da Paz,
com o apoio do IPMA, incluindo a ligação à rede informática da CMA
(intranet/internet), para acesso remoto;
iv. Avaliação da distribuição geográfica das estações meteorológicas de Almada e
estudo de potenciais locais para campanhas de monitorização de parâmetros
climáticos e instalação de micros-sensores.
Avaliação da qualidade do ar em Almada, através de:
i. Análise dos dados de qualidade do ar referentes ao ano de 2019, monitorizados na
Estação de Medição da Qualidade do Ar do Laranjeiro, propriedade da CCDR LVT;
ii. Avaliação da redução de emissões resultantes da diminuição do tráfego rodoviário,
em período de confinamento. Análise do relatório “Avaliação do impacte das fases
de confinamento e desconfinamento no âmbito da pandemia da COVID 19 na
qualidade do ar da região de LVT”, elaborado em Junho de 2020, pela CCDR LVT;
iii. Elaboração de proposta para avaliação da qualidade do ar ambiente na envolvente
das escolas secundárias, envolvendo a comunidade educativa e a FCT Nova. Análise
de metodologias de monitorização e medidas de melhoria, a informar a campanha
“Por um país com bom ar” da APA.
Gestão do modelo previsional da Carta de Ruído de Almada:
i. Esclarecimentos a deputados municipais sobre estudos e trabalhos efetuados sobre
o Ruído Ambiente em Almada, Zonamento Acústico do Concelho de Almada, Plano
de Gestão do Ruído Ambiente, no âmbito da Moção Recomendação “Pela adoção
de medidas para a redução do ruído”;
ii. Análise de Planos Redução Ruído Ambiente externos e do “Relatório de Ensaios de
Avaliação Acústica - TST / Cova da Piedade” e sua ponderação no Plano Municipal
de Gestão e Redução do Ruído, incluindo a identificação de medidas da jurisdição
de entidades externas;
iii. Pesquisa de exemplos associados à consulta pública de Planos Redução Ruído
Ambiente externos, nomeadamente os desenvolvidos por outras autarquias;
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iv. Análise de reclamações sobre ruido ambiente associado à circulação do MST e
envolvente da Lota da Costa da Caparica.
Participação na Rede Nacional de Arrojamentos, coordenada pelo ICNF, através do
acompanhamento de arrojamentos de animais marinhos na frente atlântica de Almada.
Documentação, recolha de dados no terreno e registo dos 48 arrojamentos de cetáceos
no litoral de Almada, incluindo baleia de bico, golfinhos riscados, golfinhos comuns e
delfinídeos indeterminados (por se encontrarem em mau estado).
Restruturação de informação geográfica em Geomedia para diversos descritores
temáticos, no contexto da Ação Climática de âmbito local e metropolitano.
Acompanhamento técnico do projeto Geoportal e Observatório de Almada, através:
i. Identificação de elementos temáticos georreferenciados a disponibilizar
faseadamente na plataforma Geoportal;
ii. Tratamento e envio de informação georreferenciada da Carta de Ruído 2015/2016
e da Carta de Zonamento Acústico, e análise da integração e formatação desta
informação no Geoportal interno;
iii. Integração da informação da Carta Geológica do Concelho de Almada e dos Sítios
de Interesse Geológico no Geoportal interno, incluindo elementos
georreferenciados e ficha provisória de metadados sobre a informação da Carta
Geológica à escala 1/20.000, com uma pormenorização da frente ribeirinha norte
na escala 1/15.000, publicada pela CMAlmada em 2004/2005.
Atualização dos documentos de base para estabelecimento de contrato de cooperação
entre o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente – MARE e o Município de Almada,
para caracterização e monitorização das comunidades marinhas do Concelho de
Almada.
Articulação técnica relativa à proposta de contrato de cooperação entre o Centro de
Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais – cE3c e o Município de Almada, para
desenvolvimento de projetos e estudos de monitorização das comunidades florísticas,
faunísticas e avaliação dos serviços ambientais de Almada.
Articulação técnica com grupo de investigação do MARE-ISPA sobre a conservação de
3 espécies de cavalos-marinhos no subtidal da Trafaria, incluindo a ponderação de
áreas de intervenção, nos domínios científico, educação ambiental, literacia científica
e envolvimento da comunidade local.
2. Monitorização e Valorização Ambiental
Análise das vulnerabilidades territoriais e medidas de gestão de risco geológico e
geotécnico, através da prossecução do inventário de instabilidades de vertentes. Saídas
de campo com o Centro de Geologia da FCUL, para análise da instabilidade de vertente
e possível tombamento na Arriba Fóssil da Costa da Caparica. Análise da
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compatibilidade das ações/intervenções ponderadas face ao regime jurídico REN, com
realização de consulta prévia à CCDR LVT.
Agregação das classes para simplificação da Carta Taxonómica dos Solos de Almada.
Acompanhamento do projeto “6ªs Feiras pelo Futuro”, sempre que solicitado:
i. Análise técnica e científica das 3 propostas da DEV e avaliação da sua implantação
face à matriz biofísica e valores naturais do território, visando a amplificação dos
serviços ambientais em presença;
ii. Desenvolvimento de Nota Técnica sobre o controlo e erradicação de espécies
exóticas e invasoras, soluções técnicas de Engenharia Natural, bases para a
revegetação das linhas de água a recuperar, e proposta para a manutenção e
monitorização das intervenções;
iii. Avaliação das condições do terreno no Parque da Marisol, adjacente à Mata de Vale
Bem, com identificação de espécies indesejadas presentes no local.
Desenvolvimento de plano para a 1.ª fase de erradicação de espécies indesejadas,
preparação do terreno, identificação das espécies mais adaptadas às condições
edafoclimáticas do local e posterior plantação de vegetação autóctone.
Concretização de campanha para erradicação de espécies exóticas de tartarugas no
Parque da Paz:
i. Realização de visitas ao Parque da Paz, com vista à definição da metodologia a
adotar na erradicação das tartarugas exóticas do local, e elaboração de plano de
sensibilização ambiental associado;
ii. Aquisição de serviços para realização da campanha de captura e elaboração de
proposta de reprogramação dos trabalhos devido à entrada em hibernação dos
animais;
iii. Realização de trabalhos preliminares de captura, para aferição de melhores locais,
armadilhas mais adequadas e capturas acessórias, em articulação com a Associação
Vita Nativa;
iv. Preparação de conteúdos e conceção gráfica de sinalética associada à campanha de
captura, incluindo painel de sensibilização ao público sobre a a introdução e
presença das tartarugas exóticas no Parque;
Preparação de 3 projetos de restauro ecológico e promoção da biodiversidade, no
âmbito do Plano de Ação Local para a Biodiversidade – PALBio, para reforço da
Estrutura Ecológica Municipal e rede de corredores ecológicos de Almada. Identificação
de prioridades, parceiros, fontes de financiamento e material vegetal:
i. Controlo de acacial no corredor ecológico litoral na Costa da Caparica (Tamargal);
ii. Reforço de linhas de água na Bacia hidrográfica da Foz do Rego (Quinta de S.
Macário, Hortas do Texugo) e na Bacia Hidrográfica de Corroios (área do Parque de
Natureza da Marisol, Av. Vale Bem).
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Conclusão da modelação do efeito dos espaços verdes na regulação microclimática com
alta resolução espacial, para inclusão em candidatura ao EEA Grants dedicada à
adaptação climática.
Análise da proposta de Relatório da Agência Europeia do Ambiente (EEA) “Urban
adaptation in Europe: how cities respond to climate change” e elaboração de Nota
Técnica para resposta à ANMP e EEA.
Elaboração de Nota Técnica, nas áreas de competência do DIACS, referente à Estação
de Assistência Naval do Porto de Lisboa, concessionada à ETC – Terminais Marítimos,
S.A., instalada no Porto Brandão, tendo por objetivo dar resposta ao Requerimento Nº
08/XII-3º/CDU, apresentado à Assembleia Municipal.
Envio de contributos para o futuro Regulamento dos Cemitérios de Almada e melhoria
do desempenho ambiental das unidades cemiteriais do concelho de Almada, em
resposta ao pedido formulado pelo Serviço de Gestão Cemiterial
No âmbito da participação da CMA no Programa Floresta Comum da responsabilidade
do ICNF/Quercus:
i. Desenvolvimento e submissão de uma candidatura ao Programa, para angariação
de plantas autóctones e reforço das plantações do Concelho;
ii. Aprovação da candidatura, que resultou na disponibilização de 4.385 exemplares de
espécies autóctones de plantas adequadas à biogeografia e potencial ecológico de
Almada;
iii. Seleção de locais e desenvolvimento de planos de plantação para adensamento de
povoamentos com plantas autóctones, com menores exigências de manutenção e
maiores co-benefícios ambientais;
iv. Programação das atividades de restauro dos ecossistemas a realizar no 1º semestre
de 2021, adotando metodologias que aumentem a resiliência e taxa de sucesso das
plantações.
Acompanhamento do Projeto Integrado de Eficiência Energética, Subestação 60/30 Kv,
submetido pela Sovena Oilseeds de Portugal, através:
i. Atualização do histórico de interações com a empresa e AICEP e participação em
reunião técnica com AICEP, realizada no dia 8 de Abril de 2020;
ii. Apreciação do documento “Resposta aos pontos levantados pela Câmara Municipal
de Almada, na reunião de 08/04/2020 com a AICEP, relativamente à evolução e aos
constrangimentos do projeto da Subestação” elaborado pela Sovena OilSeeds e
remetido pela AICEP;
iii. Apreciação de reclamação, relativa ao ruído gerado pelo tráfego associado ao
funcionamento da unidade fabril de Palença, e sua integração na Nota Técnica
referente ao pedido de RRIP.
Acompanhamento da Segunda Fase do Programa de Monitorização de Odores
Atmosféricos (PMOA), promovido pela Sovena Oilseeds com o DCEA da FCT/UNL,

55

incluindo resposta à 3ª Comissão Permanente de Ambiente e Qualidade de Vida, da
Assembleia Municipal de Almada.
Apreciação técnica das propostas de localização do Centro de Recolha Oficial Municipal,
bem como alternativa para eventual a transferência do Canil da Aroeira, e elaboração
de Nota Técnica.
Acompanhamento de processos de Avaliação Ambiental Estratégica, de iniciativa de
outros promotores e entidades:
i. AAE da 3ª fase do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) para a Região
Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste, 5ª, com a análise do Relatório de Fatores
Críticos para a Decisão (RFCD);
ii. Cartas de Zonas Inundáveis e Cartas de Riscos de Inundações na Região Hidrográfica
do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5A), referentes à 2ª Fase do planeamento da
Produção de Cartografia das Zonas Inundáveis. Análise do relatório sobre Áreas de
Risco Potencial Significativo de Inundações, com ponderação das medidas
preconizadas no POC-ACE e no PMAAC AML, tendo em vista a sua interligação com
o 2.º ciclo de planeamento da DAGRI, e elaboração de Nota técnica.
Envio de informação para resposta ao pedido efetuado pela IP e DIOM/DMT sobre o
Plano Almada Ciclável, no âmbito de uma solicitação da Assembleia Municipal à Sr.ª
Presidente sobre “Infraestruturas diversificadas de mobilidade no concelho de
Almada”, Nº 3140/XII-3º, remetido por um grupo de cidadãos.
3. Agricultura urbana e economia circular
Estabilização da informação para formalização do Sistema agrícola de Almada,
nomeadamente:
i. Atualização de elementos de referência;
ii. Revisão do enquadramento, quadro legislativo e planos e programas em
desenvolvimento/aprovados a nível europeu e nacional, da estratégia e programa
de ação.
Análise da Resolução do Conselho de Ministros n.º 110/2017 que aprova a Estratégia
Nacional para a Agricultura Biológica (ENAB) e o Plano de Ação (PA) para a produção e
promoção de produtos agrícolas e géneros alimentícios biológicos”.
Gestão e manutenção geral das Hortas Municipais de S. João e da Quinta do Texugo,
incluindo:
i. Acompanhamento a gestão e funcionamento da Rede de Hortas Municipais de
Almada;
ii. Acompanhamento e apoio técnico aos hortelões;
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iii. Avaliação de candidaturas e ordenação de candidatos interessados em talhões,
com atualização das bases de dados dos candidatos;
iv. Dinamização do centro de compostagem nas hortas de S. João e Texugo, em
parceria com a GreenCircle;
v. Acompanhamento dos “dias de trabalho partilhado” no centro de compostagem
comunitário de S. João, em parceria com a GreenCircle;
vi. Preparação de projeto de restauro da linha de água e bacia de retenção e
infiltração nas Hortas do Texugo, com aquisição de espécies vegetais para
plantação e definição dos módulos de plantação.
Preparação de candidatura do projeto das Hortas do Quebra Joelhos, como projeto
Horta Integral, ao programa “Sustentabilidade da Fundação Calouste Gulbenkian”, em
parceria com a associação ADSUMUS.
Preparação de documentos sobre as Hortas da Alembrança e sua integração com
projeto do Centro de Recolha Oficial da CMA.
Reforço das diligências junto do DIOM para lançamento do concurso da empreitada
da construção das hortas municipais do Laranjeiro, pendente desde 2019.
Acompanhamento dos trabalhos da “Rede Rural Nacional", com recolha de
experiências inspiradoras para a promoção da segurança alimentar em Almada, em
particular em tempo de pandemia.
Apoio à realização em Almada do Roadshow Regional “Municípios + Inteligentes”,
organizado pela ANMP para apresentação e demonstração de resultados do projeto
“Municípios + Inteligentes”. Evento adiado devido à situação de emergência devido à
pandemia da COVID19.
Formalização do contrato de cooperação entre o Município de Almada e a NOVA IMS,
para desenvolvimento da “Estratégia Almada Circular e Inteligente 2020”, conforme a
proposta aprovada em Reunião de Câmara, e início dos trabalhos, com a análise do
relatório metodológico e sua validação.
Desenvolvimento do projeto de Guia de Compostagem Doméstica, incluindo a
definição de materiais de comunicação e conteúdos para os mesmos.
Análise e benchmarking de orientações e guias para a realização de eventos
sustentáveis em Almada, e definição de estrutura de conteúdos para Guia Municipal.
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Receção e análise do último Relatório da Pegada Ecológica do concelho de Almada,
realizado no âmbito do projeto Pegada Ecológica e Biocapacidade dos municípios
portugueses, em parceria com a ZERO e a Universidade de Aveiro. Recolha de
informação para atualização do cálculo destes indicadores para o concelho de Almada.
Teste da calculadora online e sua integração no projeto europeu INTENSIFY.
4. Sensibilização e educação ambiental
Planeamento e desenvolvimento da edição de 2020 do projeto Agenda 21 da Criança,
com a participação das escolas EB Louro Artur, EB N.º 1 Monte Caparica, EB N.º 1
Laranjeiro, EB Miquelina Pombo, e EB/JI Catavento da Paz, sobre os temas “Cuidar do
Ambiente – Floresta”, “Cuidar do Ambiente – Mar sem Lixo”, “Cuidar do Ambiente –
Poluição do ar e alterações climáticas”, “Viver em Almada – Sociedade” e “Viver em
Almada – Hábitos de Consumo”). Realização de 14 sessões de trabalho, incluindo
saídas de campo, e lançamento de desafio às escolas para ilustração de código de
conduta do banhista.
Organização de modelo de colaboração e apoio da CMA, a grupos informais, escolas,
associações e movimentos interessados em dinamizar ações de voluntariado
ambiental.
Apoio a 16 ações de voluntariado ambiental (limpeza de praias e mata) com um total
de 520 participantes, envolvendo a comunidade educativa, associações e movimentos
locais (Associação Alma Naturista e Brigada do Mar), Universidades (Catolica4Future e
Núcleo de Estudantes da Escola Superior de Saúde Egas Moniz) e entidades de âmbito
nacional (ABAE, Instituto de Saúde Pública e Fundação Oceano Azul).
Apoio a projeto “Clean Atlantic”, coordenado pela FCT e com a participação da EB
Costa da Caparica.
Acompanhamento e participação no programa Eco Escolas 2019/2020 de 20
estabelecimentos de ensino do concelho de Almada e 2 Universidades, incluindo:
i. Participação em 7 Conselhos Eco Escola;
ii. Emissão de Declarações Eco-Escola;
iii. Dinamização de visitas de estudo ao litoral do concelho e apoio a 2 de ações de
limpeza de praia;
iv. Redefinição dos moldes do acompanhamento regular dos responsáveis das 20 Eco
Escolas de Almada em tempo de pandemia e disponibilização de conteúdos digitais;
Colaboração com 21 escolas e instituições do concelho no programa Eco Escolas
2020/2021:
i. Articulação com responsáveis locais do programa Eco Escolas de 21 escolas e
universidades, incluindo o envio da “Declaração Eco Escola” à ABAE;
ii. Participação em 2 conselhos Eco Escola, com a proposta de contributos para a
dinamização de atividades com a comunidade.
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Gestão e manutenção do site temático “Ambiente e Sustentabilidade”, atualizando
conteúdos e imagens, encaminhando solicitações do serviço ambiente online e
inserindo destaques e notícias de eventos na agenda, nomeadamente, 11 destaques
principais, 28 destaques secundários e 32 eventos de agenda.
Participação no projeto de reestruturação do site municipal da Câmara Municipal de
Almada e respetivos sites temáticos, incluindo o site temático de Ambiente, com
proposta de estrutura de arrumação de conteúdos e funcionalidades para esta
entrada temática.
Elaboração de conteúdos para Facebook e redes sociais da CM Almada sobre as
iniciativas do DIACS: “Dia Internacional da Biodiversidade 2020”, Mercado da Horta
no Parque da Paz, Programa de atividades de educação ambiental da época balnear,
Galardões Bandeira Azul e Praia Acessível – Praia para todos, praias Qualidade de
Ouro, Campanha “Amarsul Eco Praias 2020 “, Programa Ciência Viva no Verão 2020,
Cicloficina, Ciclopasseio, Semana Europeia da Mobilidade, aprovação da candidatura
de Almada ao Programa Floresta Comum, aprovação da candidatura do projeto
conjunto designado CLIMA.AML ao Programa EEA GRANTS.
Elaboração de 8 artigos para o Boletim Municipal e de conteúdos para a Agenda
Almada Informa.
Submissão de candidatura do projeto de educação ambiental “BioBlitz in Parque da
Paz, Almada: promoting natural science citizenship”, ao XVI Congresso Internacional
das Cidades Educadoras, entretanto adiado devido à pandemia.
Apresentação de comunicação “Avaliação da Ilha de Calor em Almada: Diagnóstico e
Medidas de regulação microclimática“, Workshop técnico “Capacitação e orientação
na definição dos projetos metropolitanos” do Plano Metropolitano de Adaptação às
Alterações Climáticas, Lisboa, Janeiro de 2020.
Preparação da participação na “URBAN FUTURE Global Conference”, evento para qual
Almada foi convidada a apresentar 2 comunicações, que iria realizar-se entre 1 e 3
abril, associado à Lisboa Capital Verde (evento cancelado devido à pandemia de
COVID19).
Apresentação da comunicação “Almada Less Carbon Climate Fund”, no Covenant of
Mayors Investment Forum - Energy Efficiency Finance Market Place, Bruxelas,
Fevereiro 2020, em parceria com a AGENEAL.
Apresentação da comunicação “Projeto ReDuna - Restauro ecológico dos ecossistemas
dunares em S. João da Caparica”, num Webinar do Projeto de Cooperação
Internacional IUC Viña Del Mare – Almada, em políticas climáticas e de
desenvolvimento sustentável, Fevereiro de 2020.
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Participação em webinars e conferências sobre temas de ambiente, energia e
sustentabilidade:
i. “Lixo Marinho" promovido pela associação Sciaena;
ii. “Como ir às compras de bicicleta”, sobre a utilização segura da bicicleta em meio
urbano pela Cicloficina de Almada;
iii. “Viagens em Bicicleta”, sobre experiências de utilizadores de bicicleta, pela
Cicloficina de Almada;
iv. “Hoje é dia de: Ervas Aromáticas", pelo Centro de Educação Ambiental de
Esposende;
v. “Técnicas usadas em agricultura biológica”, pela empresa municipal Cascais
Ambiente;
vi. “Gestão de resíduos em praias zero resíduos – Reunião Nacional de StakeHolders
do projeto Caponlitter”, pela APA e pela FCT/UNL.
vii. Conferência "Poluição do Ar e Saúde Pública", promovida pelo Fórum da Energia e
Clima (Brasil), com a participação de vários países da CPLP, Maio 2020;
viii. Webinar “Climate and Urban Health: Air Pollution and Public Health”, Junho
2020, promovido CDP;
ix. Mesa redonda do Webinar “Rethink climate resilience” dos “Open Dialogues that
the European Programme for International Urban Cooperation (IUC)”, Julho 2020,
no âmbito do projeto de cooperação com a cidade de Viña del Mare, Chile.
x. 3º Seminário Gestão de Espécies Invasoras, promovido pela Escola Superior Agrária
de Coimbra, Dezembro 2020.
Planeamento e organização dos DIAS DA FLORESTA 2020 em Almada, posteriormente
suspensos devido ao plano de contingência, decorrente da declaração de pandemia da
COVID-19, incluindo
i. Desenvolvimento do programa de atividades, oficinas temáticas e respetivos
materiais de suporte;
ii. Integração das ações “Reciclar para Plantar”, “Plantação no Parque Urbano” e
“Replantação de dunas” como contributo para o projeto “Sextas-feiras pelo
Futuro”.
Dinamização de 1 sessão de sensibilização sobre poluição do ar, associada à campanha
nacional “Por um país com bom ar”, que decorreu na Escola Secundária Emídio
Navarro, no âmbito da disciplina Área de Projeto e dirigida a alunos do 12º ano
(participaram 80 alunos e 3 professores).
Dinamização de 2 sessões de sensibilização sobre “Energia e Alterações Climáticas”, em
parceria com a AGENEAL, na Escola Secundária Daniel Sampaio, no âmbito da disciplina
de Geografia, dirigidas a alunos do 10º ano e Curso Profissional de Técnico de Turismo
(participaram 75 alunos).
Realização conjunta com escola EB Elias Garcia, de 2 sessões da atividade “Os suspeitos
do costume, na praia da Mata e Praia da Sereia (participaram 100 alunos e 8
professores).
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Desenvolvimento de temas da campanha “Almada é a tua casa”:
i. Conceção de imagem gráfica e conteúdos do tema “Dejetos caninos”, dedicada à
limpeza e adoção de boas práticas sanitárias em espaços de circulação públicos, em
tempos da pandemia COVID-19;
ii. Desenvolvimento da imagem gráfica e conteúdos do tema “Almada, vamos
Compostar”, para o projeto piloto sobre “Compostagem doméstica”, incluindo
“Manual de Compostagem Doméstica”, ficha de inscrição e termo de
responsabilidade;
iii. Elaboração de conteúdos e imagem gráfica para o tema “Processionária-dospinheiros”.
Coordenação do processo de candidatura de praias do concelho de Almada ao galardão
“Bandeira Azul” 2020/2021 e articulação com a ABAE, considerando as diretrizes de
combate à pandemia de Covid-19:
i. Realização de vistorias às praias passíveis de candidatar, para avaliação prévia de
critérios de elegibilidade aplicáveis, com entidades competentes e
concessionários;
ii. Análise e cálculo dos percentis dos parâmetros de qualidade das águas balneares,
no período compreendido entre 2012 e 2019;
iii. Preparação e submissão na plataforma online da ABAE de candidaturas de 7
praias (S. João Caparica, Santo António/CDS, Tarquínio /Dragão Vermelho, Praia
Nova, Rainha, Mata e Sereia), todas aprovadas, incluindo programa de atividades
de educação e sensibilização ambiental, em versão bilingue (português e inglês);
iv. Elaboração dos protocolos de segurança, em parceria com a Capitania do Porto de
Lisboa e SMV, das praias candidatadas e submissão de proposta de adiamento do
início e duração da época balnear de 1 de Julho a 15 de Outubro, sujeita às regras
sanitárias da DGS;
v. Ponderação do novo critério Covid 19 e das novas regras de funcionamento das
praias, estabelecidas no DL 24/2020, de 25 de Maio, com a consequente
reformulação e atualização de conteúdos de painéis informativos, código de
conduta do banhista com informação adicional sobre questões sanitárias, saúde
pública e lotação das praias, sinalética de praias e acessos;
vi. Realização de cerimónia de hastear do galardão Bandeira Azul, atribuído a todas
as praias candidatadas (7), num total de 9 bandeiras (concessões);
vii. Avaliação periódica dos resultados das análises da qualidade das águas balneares
e sua disponibilização nos painéis informativos;
viii. Elaboração de relatório de avaliação do programa da época balnear 2020,
submetendo online no site da ABAE as “Fichas de avaliação das Atividades de
Educação Ambiental Época Balnear 2020”;
ix. Verificação de boletins de análise da qualidade das águas balneares e cálculo do
percentil das águas balneares no período 2017-2020, para preparação da Bandeira
Azul 2021,
x. Articulação com concessionários, elaboração dos protocolos de segurança e das
declarações de compromisso Bandeira Azul, em parceria com a ARH – Tejo e
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Oeste, e preenchimento das fichas de atividades de educação ambiental 2021 em
versão bilingue (português e inglês).
Georreferenciação dos pontos de entrada e saída das praias concessionadas, com vista
ao cumprimento do afastamento nos acessos, de acordo com o definido no DL nº
24/20202 de 25 de Maio. Definição da localização e acompanhamento da implantação
de mastros para instalação de bandeiras de lotação de ocupação/APA.
Dinamização de atividades de educação ambiental do programa Bandeira Azul, atentas
as indicações da ABAE e as indicações gerais da autoridade de saúde sobre etiqueta
respiratória e distanciamento social,
i. 14 sessões da atividade “Gincana Oceanos de Vida* com um total de 187
participantes, na sua maioria crianças até aos 11 anos (78,6%);
ii. 14 sessões da atividade “Descobre a tua Pegada Ecológica” com um total de 158
participantes inscritos, dos quais 61% eram crianças e 39% jovens;
iii. Exposição fotográfica de exemplares da biodiversidade litoral e costeira, divulgada
em painéis de grande formato nas praias galardoadas;
iv. 1 iniciativa de sensibilização para a separação correta dos materiais produzidos
nas praias, dinamizada pela AMARSUL.
Preparação e submissão da candidatura das Praias da Rainha e Paraíso ao galardão
2020 “Praia Acessível, Praia para todos!”, atribuído às 2 praias. Articulação com os
responsáveis das concessões, outros serviços municipais e entidades competentes para
melhoria das condições de acesso a pessoas com mobilidade reduzida às praias,
estruturas de circulação e equipamentos de apoio.
Coordenação da atribuição do galardão “Praia com Qualidade de Ouro 2020”, de
iniciativa da Quercus, incluindo a verificação dos critérios de elegibilidade nas 17 praias
do concelho de Almada ao nível da qualidade da água (todas com resultado
“excelente”).
Elaboração e envio de informação ao Departamento Jurídico sobre as competências
técnicas e natureza de intervenção do DIACS nas praias e gestão do litoral.
Participação no projeto promovido pela DOCAPESCA “A pesca por um mar sem lixo”,
com vista ao seu lançamento no concelho de Almada.
Preparação de ações de plantação de espécies autóctones que, devido às restrições
decorrentes da pandemia pela Covid 19, foram reprogramadas para 2021:
i. Ações de plantação de 96 árvores, para criação de uma galeria ripícola no Parque
Multiusos de Vale Figueira, Sobreda, e de cerca de 300 árvores e arbustos no Parque
Urbano do Pragal;
ii. Avaliação conjunta com DICE e DGPU de locais e calendário de ações de plantação
passíveis de realizar com a participação de escolas, incluindo sessões de preparação
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e acompanhamento no terreno. Definição dos procedimentos de participação de
voluntários, face à COVID 19.
iii. Acompanhamento de visitas a escolas e à Mata de Vale Bem para avliação dos
trabalhos prévios de remoção de infestantes, modos de plantação e ações de
sensibilização ambiental a realizar.
Preparação e dinamização do programa Semana Europeia da Mobilidade 2020, sob o
tema “Emissões zero, mobilidade para todos”, em articulação com outros serviços
municipais e entidades, destacando-se:
i. Inscrição online do Município de Almada no site da APA, envio da respetiva Ficha de
Planeamento e elaboração de proposta para deliberação em Reunião de Câmara
para subscrição da “Carta de Adesão à Semana Europeia da Mobilidade 2020”;
ii. Definição de programa de atividades e medidas de caráter permanente;
iii. Conceção de conteúdos, imagem, materiais de comunicação e suportes da
iniciativa, e sua divulgação pelos meios municipais disponíveis;
iv. Dinamização do programa de atividades, incluindo lançamento de desafio de selfies
sobre o tema mobilidade sustentável, disponibilização online no canal youtube da
CMA de filmes e videoclips sobre mobilidade sustentável, lançamento em Almada
da plataforma http://cidadeciclável.mubi.pt, com os parqueamentos de bicicletas
disponíveis em Almada, e distribuição em todas as escolas do 1º ciclo, da rede
pública do concelho, de publicações sobre modos de deslocação em Almada,
elaboradas no âmbito do projeto Agenda 21 da Criança, entre outros;
v. Preenchimento e envio da Ficha de Avaliação da SEM 2020 de Almada para a APA.
Atualização de lista de parqueamentos de bicicletas no concelho de Almada e sua
georreferenciação, inserção dos dados no Google Earth, num total de 98 locais.
Conversão de ficheiros para visualização no Google Maps, e inserção de dados na
plataforma http://cidadeciclável.mubi.pt.
Instalação de parqueamentos de bicicletas em 5 parques urbanos do concelho,
conforme proposta conjunta com Divisão de Gestão de Parques Urbanos e na Escola
Secundária de Cacilhas-Tejo
Acompanhamento da atividade regular de Cicloficina de Almada, constituída por um
grupo de munícipes voluntários, realizada no exterior do Mercado Municipal de
Almada, na última quinta-feira de cada mês:
i. Realização de 2 encontros temáticos e do Ciclopasseio “Pedalar por Almada: do
Parque da Paz ao Pôr-do-Sol”, em articulação com as edições de Junho e Julho do
Mercado da Horta;
ii. Realização de 2 webinars “Como ir às compras de bicicleta”, sobre a utilização
segura da bicicleta em meio urbano e “Viagens em Bicicleta”, sobre experiências de
utilizadores de bicicleta;
Acompanhamento da realização regular do Mercado Biológico de Cacilhas, às quartasfeiras, e do Mercado Biológico de Almada Centro, aos sábados, dinamizados pela
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AGROBIO, incluindo o apoio aos produtores no período de confinamento, no
seguimento do parecer e recomendações da ASVM. Criação de circuito de entrada e
saída para stands de maior dimensão e monitorização do cumprimento das medidas.
Organização e dinamização de 5 edições do “Mercado da Horta 2020” (Junho a
Outubro), no Parque da Paz, incluindo a gestão das entidades participantes e o
cumprimento das orientações da ASVM, atenta a evolução da COVID-19 e as regras
sanitárias vigentes. Divulgação das normas a observar por vendedores e visitantes. Esta
iniciativa contou com uma adesão crescente de produtores.
Conceção da iniciativa online “Mercado da Horta, em Casa”, uma listagem de
produtores locais de produtos biológicos com serviço de entregas, incluindo a
elaboração de grafismo e conteúdos para divulgação no site Ambiente, Boletim
Municipal e nas redes sociais.
Elaboração de proposta de evolução do atual “Mercado da Horta”, do Parque da Paz,
para um novo eco-mercado de rua temático “Almada Green Market”, a dinamizar
regularmente naquele parque urbano.~
Desenvolvimento de propostas e respetivas estimativas orçamentais de 2 cenários
alternativos para a dinamização da 17ª edição do Mercado de Natal Amigo da Terra
2020, ajustados à situação pandémica, à legislação e as orientações oficiais em vigor: o
CENÁRIO 1 “Mercado outdoor e live streaming” e o CENÁRIO 2 “Mercado digital”.
Elaboração de propostas de implantação de estruturas e ocupação dos espaços para
um formato presencial nos espaços da Praça S. João Batista e Praça da Liberdade.
Dinamização de 6 sessões do percurso de interpretação biológica “Estação da
Biodiversidade do Parque da Paz”, com 77 participantes.
Dinamização de 3 sessão do percurso interpretativo “Observação de aves no Parque da
Paz”, com 50 participantes.
Dinamização de 10 sessões do percurso de interpretação geológica “Do Cristo Rei ao
Tejo: uma descida no tempo” com 264 participantes.
Submissão de 3 candidaturas de atividades de interpretação ambiental ao Programa
Ciência Viva no Verão 2020 e gestão da participação no cumprimento das
recomendações da DGS, designadamente na limitação do número de participantes e o
distanciamento físico.
Dinamização da antestreia do filme documentário “Almada Atlântica - Mar da Minha
Terra”, que decorreu no dia 29 de Fevereiro no Teatro Municipal Joaquim Benite, com
cerca de 420 convidados, incluindo a conceção e produção de materiais de
comunicação alusivos (coleção de postais e telas)
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Elaboração de sinopse e ficha técnica do documentário “Mar da minha terra - Almada
Atlântica”, para a estreia nacional em TV na SIC, a 21 Setembro 2020, e sua
disponibilização do filme no canal YouTube da Câmara Municipal de Almada.
Conversão para formato universal, admissível online e nas plataformas sociais da CMA,
e disponibilização no canal Youtube, de filmes, videoclips e documentários, produzidos
no domínio da educação para a sustentabilidade, como forma de apoiar a comunidade
educativa e as famílias no conhecimento e exploração de temas associados ao
ambiente e sustentabilidade:
i. 4 Documentários de natureza, sobre o património natural de Almada;
ii. 13 Filmes da Agenda 21 da Criança, com a participação de escolas, sobre temas
como alterações climáticas, limpeza, solidariedade, mobilidade sustentável e
criação de hortas;
iii. 1 Filme documentário “Oceano de plástico”, sobre a problemática do lixo marinho
como contributo para a campanha” Mar sem lixo”, através da sua legendagem para
português;
iv. 5 episódios da rúbrica “Bora Ambientar”, sobre os temas proteção do litoral e a
biodiversidade, destinada ao público jovem, produzidos pelo canal SIC K, em
colaboração com a QUERCUS e a CMA;
v. 6 Filmes de promoção da mobilidade sustentável em Almada, enquadrados em
várias edições da campanha Semana Europeia da Mobilidade;
vi. 1 Filme “Almada a Pedalar”, dedicado à promoção da utilização da bicicleta como
modo de transporte urbano, no âmbito da campanha Semana Europeia da
Mobilidade 2020.
Realização de trabalhos de campo para atualização do inventário da avifauna,
compilação de conteúdos, obtenção de imagens e redação de textos para o livro “Aves
do Concelho de Almada”.
Acompanhamento do Concurso “Papel de Natal” realizado em conjunto com a
Produtora Filmes da Praça, incluindo a apreciação de 96 trabalhos aprovados (44
histórias e 52 ilustrações/desenhos) nas 3 categorias do concurso. Seleção dos
trabalhos vencedores e definição dos prémios a atribuir.
Prossecução do desenvolvimento da aplicação informática para identificação e
espacialização da oferta de parques, jardins, percursos de interpretação da natureza e
recursos/equipamentos de educação ambiental do concelho de Almada. Recolha de
fotografias e registos vídeo 360º, para integração na app.
Articulação com Divisão de Turismo para a elaboração de conteúdos de texto e
fotográficos, respeitantes a uma seleção de parques e jardins do concelho para
integração na plataforma “Descubra.pt”.
Desenvolvimento e lançamento da plataforma “Aprender + Ambiente, em casa e na
escola”, um aplicativo informático com soluções de animação virtual de recursos
educativos gerados no âmbito Agenda 21 da Criança, para divulgação online,
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diversificando a oferta educativa. Utilização de soluções de animação virtual,
adaptação de manuais e guias para formato digital, formação sobre gestão de
backoffice da plataforma, e alojamento e disponibilização online.
Revisão editorial livro “Almada Atlântica – Mar da minha terra”, estruturação,
paginação e tradução para inglês.
Elaboração de conteúdos, conceção e instalação de sinalética e painel informativo
sobre a problemática da introdução de tartarugas exóticas, no âmbito da campanha de
remoção no lago do Parque da Paz realizada com a colaboração da Associação Vita
Nativa.
Articulação com a SPEA, Soc. Portuguesa para o Estudo das Aves, para elaboração de
conteúdos para painel de sensibilização sobre a introdução de anatídeos e sua
alimentação artificial no Parque da Paz.
Colaboração com a Casa da Cerca, através da elaboração de um roteiro de
interpretação do património geológico para aquele equipamento municipal.
Conclusão do Estudo Prévio sobre o Geossítio da Encosta do Cristo Rei, no âmbito da
classificação do local como Monumento Natural Locai, incluindo:
i. Realização de procedimento aquisitivo e de visitas de reconhecimento à encosta do
Cristo Rei;
ii. Apoio técnico ao desenvolvimento do documento de caracterização do território e
soluções para renaturalização dos ecossistemas em presença.
Gestão do funcionamento da Ecoteca de Almada, designadamente dos serviços infoambiente e info-energia, em parceria com a AGENEAL aí prestados, através de
atendimento personalizado e por e-mail a munícipes, estudantes e comunidade
educativa local. Resposta e encaminhamento para os serviços municipais, regionais ou
nacionais de 2.049 pedidos de informação/reclamações, 1.768 por correio eletrónico,
229 por telefone e 52 presenciais (Janeiro e Março). Os pedidos de informação e
reclamações recebidos incidiram sobre voluntariado ambiental, limpeza de praias,
hortas municipais, funcionamento dos mercados biológicos, atividades de educação
ambiental, Mercado de Natal Amigo da Terra, carreira Almada Bus Saúde, aves em
cativeiro, limpeza urbana, limpeza de terrenos devido a risco de incêndios, infestações
de vespas, processionária, corte de árvores, qualidade do e ruído. Durante o período
de confinamento manteve-se o atendimento permanente através de contacto
telefónico (telemóvel).
Elaboração de conteúdos “Perguntas mais Frequentes” colocadas pelos munícipes
sobre deposição correta de resíduos e equipamentos/soluções existentes, para
divulgação online.
Gestão e manutenção das instalações da Casa do Ambiente incluindo:
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i. Reorganização de tarefas ao regime de teletrabalho;
ii. Concretização das medidas de proteção contra a Covid 19: sala de isolamento,
receção de kits de proteção para funcionário em isolamento e respetivo
acompanhante, instalação de dispensadores de gel desinfetante nas entradas,
distribuição EPIs e materiais de higienização, medição de temperatura e divulgação
de informações de segurança;
iii. Acompanhamento aumento de potência elétrica, manutenção e reparação de
infiltrações no edifício, avarias do sistema de AVAC e de alarme; leitura de
contadores;
Gestão e manutenção das instalações do CMIA:
i. Encaminhamento e acompanhamento de vistoria, inspeção e manutenção do
sistema e equipamentos de combate a incêndio do edifício, substituição das
câmaras de vigilância do telhado e substituição da central de incêndio do edifício;
ii. Acompanhamento de intervenções nos computadores de serviço, danificados
devido a infiltrações;
iii. Realização de 3 ações de vacinação/chip organizada pela Associação “Patudos da
Costa”.
5. Energia e clima
Análise da incidência nas políticas de energia e clima de âmbito local, da estratégia da
EU consubstanciada no documento “Pacto Ecológico Europeu”, apresentado em
Dezembro de 2019.
Avaliação, com o apoio técnico da AGENEAL, da viabilidade de recurso à energia solar
fotovoltaica para alimentar o sistema de aviso do índice de risco de incêndio florestal
que o SMPC pretende implementar na área de Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da
Costa da Caparica (PPAFCC).
Preparação e submissão, com o apoio da AGENEAL, de 2 candidaturas ao Aviso n.º
20226/2019 “3ª Fase do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração
Pública - Parte 2”, lançado pelo Fundo Ambiental, para aquisição de duas viaturas
ligeiras de mercadorias, 100% elétricas, e respetivos postos de carregamento, para
apoio aos serviços operacionais da DMSU.
Prossecução da intervenção no edifício do FMRC, com o apoio da AGENEAL, incluindo:
i. Visita técnica à cobertura, com vista à identificação de anomalias/patologias e
elaboração de proposta técnica para correção dos problemas observados, prevendo
a renovação da impermeabilização e o reforço do isolamento térmico;
ii. Elaboração de documento “Análise técnica relativa à proposta do DIOM de Julho
2020 para renovação do sistema de AVAC e reabilitação da cobertura Exterior do
edifício do FMRC”;
iii. Análise da compatibilização da proposta do DIOM Julho de 2020 com candidatura
submetida ao Aviso Nº Lisboa-03-2017-27 do Portugal 2020, formalmente
aprovada, designadamente com o Projeto de AVAC, cumprimento da
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regulamentação vigente aplicável e sua eficácia na resolução dos problemas
existentes de desconforto térmico e de ineficiente renovação de ar;
iv. Análise dos elementos técnicos remetidos pelo DIOM da empreitada referente à
instalação do sistema de sombreamento e da impermeabilização da cobertura
exterior.
Reforço, manutenção e monitorização da restauração ecológica do projeto ReDuna
incluindo:
i. Reposição da vedação das zonas dunares intervencionadas nas praias de S. João e
da Mata;
ii. Avaliação após época de verão das necessidades de adaptação em termos de
biodiversidade, geomorfologia, stock sedimentar e resiliência do sistema dunapraia;
iii. Ações de reforço da plantação de 9.000 plantas de estorno (Ammophila arenaria) e
reposição de estruturas danificadas, com visitas ao terreno, seleção de locais,
instalação e montagem de vedações e sinalética ReDuna nas praias, e preparação
do campo experimental com Elymus farctus;
No âmbito projeto CLIMA.AML (EEA Grants):
i. Na atividade 3 do projeto “Estudo das Ilhas de Calor Urbano no contexto da AML”,
cuja coordenação é responsabilidade da CMAlmada, foi feita a análise da
informação técnica sobre microsensores de temperatura e humidade relativa
disponíveis no mercado;
ii. Compilação e preparação de cláusulas técnicas para o processo de aquisição destes
equipamentos.
iii. Preparação e participação no Workshop de Lançamento do projeto, realizado a 17
de dezembro e onde participaram técnicos da AML, dos municípios parceiros e
beneficiários, que incluiu a apresentação de uma comunicação sobre “Estudo das
Ilhas de Calor Urbano no contexto da AML;
Formalização da adesão à Associação “ADAPT.LOCAL, Rede de Municípios para a
Adaptação Local às Alterações Climáticas:
i. Análise dos documentos associados à constituição da Associação “ADAPT.LOCAL Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas”, remetidos
pelo Secretariado de Gestão da Adapt.local, nomeadamente o parecer “Da
participação do município em associações de direito privado”;
ii. Ponderação de pareceres jurídicos da DAJC e elaboração da proposta à proposta Nº
647-2020 de adesão do Município de Almada à rede ADAPT.LOCAL, deliberada por
unanimidade a 16 de Novembro.
Participação no Plano Metropolitano Adaptação às Alterações Climáticas da AML,
incluindo:
i. Apreciação formulação de propostas para os documentos “PMAAC AML - Opções
de Adaptação - Agenda Metropolitana”, “Plano de identificação de riscos e de
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vulnerabilidades (REVISÃO) – Almada” e “Modelo de Gestão, Acompanhamento e
Monitorização”;
ii. Articulação com outros municípios para desenvolvimento de projetos
metropolitanos sobre corredores da Rede Ecológica Metropolitana da Península de
Setúbal e Monitorização do PMAAC. Definição de conteúdos para a ficha do Projeto
Estratégico Metropolitano 'P17 - Corredor ecológico Atlântico Trafaria - Lagoa de
Albufeira';
iii. Participação no workshop realizado a 21 de Janeiro sobre o “Sistema de informação
e implementação do sistema de monitorização do PMAAC-AML” e na reunião
técnica de 27 de Janeiro sobre “Capacitação e orientação na definição dos projetos
metropolitanos”, com apresentação da comunicação “Avaliação da Ilha de Calor em
Almada: Diagnóstico e Medidas de regulação microclimática”;
iv. Contributos para ficha do Projeto Estratégico Metropolitano “Laboratórios de
adaptação urbana às ondas de calor" e adaptação de mapas para a caracterização
da área de intervenção piloto em Almada;
Avaliação da informação recebida sobre a Plataforma Europeia e Base de Dados Climate
ADAPT.
Participação no evento digital de lançamento da iniciativa “Making Cities Resilient
2030”, promovida pela UN e pelo ICLEI, Outubro de 2020.
Produção de nota técnica sobre movimentos de massa em vertentes na Quinta do
Almaraz e envio ao SMPC, como contributo para a candidatura deste território ao
programa EEA Grants Portugal – Cultura.
Transição dos dados de Almada da ferramenta Carbonn para a plataforma CDP, em
parceria com a AGENEAL, incluindo:
i. Tratamento de indicadores de energia e carbono, em conjunto com a AGENEAL, em
função de informação disponibilizada pela equipa CDP Cities;
ii. Formação on-line sobre o registo do inventário de emissões de GEE e das medidas
de mitigação e de adaptação, e sobre as ferramentas de preenchimento e
metodologia de avaliação das cidades, usando o “Global Covenant of Mayors Online
Training Course”;
iii. Análise do documento do CDP “Roteiro para Divulgação das Informações
Relacionadas à Mudança do Clima – 2019”.
Atualização da base de dados que suporta o Inventário de Emissões, com os dados de
consumo de energia disponibilizados pela DGEG, Direção Geral de Energia e Geologia,
até 2019 e consequente cálculo de emissões associadas às diferentes atividades
económicas no Município de Almada.
Substituição das unidades terminais ventiloconvectoras existentes na Casa Municipal
do Ambiente, que se encontram próximo do fim de vida, visando a melhoria do
conforto térmico e eficiência energética.
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Elaboração do projeto de execução de instalações elétricas e certificação da instalação
elétrica da Casa Municipal do Ambiente, para melhorando a eficiência energética do
edifício.
Acompanhamento da manutenção preventiva anual dos sistemas térmico e
fotovoltaico do edifício de habitação social na Rua dos Três Vales, Monte de Caparica.
6. Inovação para a sustentabilidade ambiental e energética
Análise e Emissão de parecer ao ‘Projeto de conservação de habitats naturais e de
valorização da Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica’ candidatado
pelo ICNF ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
(POSEUR) ao aviso 15-2019-09.
Compilação de informação e preparação de resposta à solicitação sobre histórico da
PPAFCC e da participação no Conselho Estratégico da PPAFCC, desde a sua criação.
Participação da sessão final do evento mundial “Daring Cities 2020”, organizado pelo
ICLEI, Outubro de 2020.
Conclusão do plano 2.0 da rede de postos de carregamento para veículos elétricos em
Almada, visando a expansão e diversificação da rede dos pontos de carregamento,
incluindo a avaliação da taxa de cobertura por freguesia e definição de cenários para a
sua operação, trabalhos realizados com a AGENEAL.
No âmbito da ampliação e diversificação das soluções de carregamento de veículos
elétricos:
i. Receção e análise de proposta para instalação de rede PCVE em Almada do operador
TRUE-KARE;
ii. Análise da proposta da MOBI-E para estabelecimento de uma parceria para reforço
da Rede de Mobilidade Elétrica em Almada;
iii. Aquisição de 2 Postos de Carregamento para veículos elétricos (co-financiamento do
Fundo Ambiental) para instalação em Vale Figueira Parque e no Canil Municipal;
Prossecução do projeto Laboratório Vivo para a descarbonização (LVpD), na Rua
Cândido dos Reis, Cacilhas, que visa a criação de um espaço ecoeficiente, inclusivo,
conectado, de baixo carbono e circular:
i. Atualização de historial do projeto LVpD de Almada – Laboratório Vivo para a
Descarbonização, com toda a informação disponível desde o início do processo de
candidatura ao Fundo Ambiental até final de Janeiro de 2020;
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ii. Assistência ao DJ, com esclarecimentos para parecer desse serviço relativamente ao
consórcio;
iii. Avaliação da solução SMARTLAMPPOST para instalação do Painel Cacilhas GO, com
informação online sobre os transportes públicos no âmbito do WP4 – Cacilhas GO;
iv. Participação na Conferência “Making Smart Cities Come True”, em Fevereiro 2020,
no ISQ Oeiras;
Conclusão dos trabalhos técnicos do Grupo de Trabalho para expansão do MST (GTMST) na margem sul do Tejo, prevendo a extensão à Costa de Caparica e à zona da
Margueira:
i. Formulação de contributos sobre a estimativa da procura e custos de investimento,
da linha circular à Margueira, para inclusão no Relatório Global do GT-MST, com
indicação de incorreções a retificar e propostas de conteúdos a aprofundar.
ii. Análise dos contributos de outros membros do GT sobre a opção LRT;
iii. Elaboração de contributos às versões draft do Relatório Global do GT-MST,
remetidas pelo IMT em Junho, Setembro e Novembro;
iv. Compilação dos contributos técnicos elaborados pela CM Almada, a constar em
anexo próprio que integra o Relatório Final.
Acompanhamento da operação do Almada BUS SAÚDE (Operação n.º LISBOA-081406FEDER-000021 PEDU/PAMUS), com o apoio técnico da AGENEAL:
i. Submissão na plataforma – Balcão 2020, do Relatório Final de Execução da
candidatura “Criação do serviço de mobilidade inclusiva “Circuito da Saúde” de
Almada;
ii. Análise dos parâmetros de operação trimestrais (níveis de serviço e receitas), para
cálculo compensações;
iii. Avaliação do impacto da declaração do estado de emergência devido à pandemia da
Covid-19 na procura e receita tarifária do serviço;
iv. Esclarecimento jurídico relativamente à decisão de prorrogação do serviço de
mobilidade flexível “Almada Bus Saúde/”, face às alterações introduzidas pelo DL
169-A/2019, 29 de Novembro de 2019;
v. Elaboração da proposta Nº 607-2020 de ratificação do ato de prorrogação do
contrato de concessão;
Gestão técnica e financeira dos Projectos Europeus:
i. Blue Action, Arctic Weather and Climate, co-financiado pela Comissão Europeia
através do Programa Horizonte 2020:
 Conclusão dos estudos de bioestatística corelacionando a mortalidade e as ondas
de calor e modelação de stress térmico;

71

 Elaboração de documento base com contributos para as novas políticas de ação
climática europeias, entregue ao Intergrupo do Parlamento Europeu sobre
Alterações Climáticas, Biodiversidade e Sustentabilidade e da Aliança Europeia de
Pesquisa Climática;
 Formulação de contributos para os documentos “Policy briefing: Tipping points,
extreme events and uncertainty” e “Sponsorship proposal”;
 Compilação de dados gerados em Almada para disponibilização e registo na Open
EC database;
 Submissão dos Relatórios Financeiros Intercalares ao longo do ano;
ii. MOTIVATE, Promoting Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand,
co-financiado pela Comissão Europeia através do Programa INTERREG MED, e
liderado pela CMAlmada:
 Validação com ROC das despesas associadas aos 5º e 6º pedidos de pagamento
do projeto e envio ao Secretariado do INTERREG Med;
 Articulação com a Interreg MED Urban Transports Community (follow-up do
Projeto Horizontal GOSUMP do qual o MOTIVATE foi parte integrante), que incluiu
a realização de uma reunião para disseminação dos resultados do MOTIVATE,
troca de experiências e de boas práticas;
iii. RESOLVE, Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy,
co-financiado pela Comissão Europeia através do Programa INTERREG IV:
 Disponibilização de inquérito online no website da CMA e respetivo Facebook,
dirigido aos Almadenses e focado nas suas deslocações ao centro da cidade de
Almada

por

motivo

de

compras

(https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_b8Sxr3PDCAGX0fb?Q_
Language=PT);
 Reporte financeiro e elaboração do 7.º Relatório de Progresso do Projeto e
participação na 8º Reunião de Gestão, que se realizou em Outubro, para
atualização do Plano de Ação Regional;
 Realização da Conferência Final do Projeto, por videoconferência, a 16 de
Dezembro, onde foram apresentados os resultados finais do projeto e os Planos
de Acção Regionais desenvolvidos.
iv. SPROUT, Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition, coordenado pela
Rede CIVINET Ibérica e co-financiado pela Comissão Europeia através do Programa
Horizonte 2020:
 Resposta ao Inquéritos “Survey on Policy Instruments”, desenvolvido pelo
parceiro Wuppertal Institute, e ao “Delphi survey on autonomous transport”;
 Desenvolvimento do inquérito “Curb side management”, com o parceiro POLIS;
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 Participação no “Understanding transition in Urban Mobility Weninar”, realizado
a 24 Fevereiro, e no “SPROUT Validation cities webinar”, realizado no dia 13 de
Outubro;
 Preenchimento e entrega do 1º e 2º Reporte do Projecto (1º e 2º semestres) e
articulação com o Project Manager. Realização da 2ª Reunião de Gestão do
Projeto (18 Março) e da 3ª Reunião Geral de Consórcio (SPROUT III General
Assembly), 21 de Outubro;
v. IUC Belo Horizonte – Almada, Parceria com a cidade de Belo Horizonte para políticas
climáticas e de desenvolvimento sustentável, financiado pelo Programa de
Cooperação Cidade-a-Cidade IUC (International Urban Cooperation) da EU.
Atualização do Plano de Ação da Parceria, incluindo projetos piloto bilaterais.
vi. IUC Vina del Mar – Almada, Parceria com a cidade de Vina del Mar para políticas
climáticas e de desenvolvimento sustentável, financiado pelo Programa de
Cooperação Cidade-a-Cidade IUC (International Urban Cooperation – Cooperação
Urbana Internacional) da EU. Realização de sessões de trabalho sobre gestão costeira
e planeamento de base ecológica, para inclusão no plano de trabalhos conjunto, a
concretizar no âmbito do projeto;
vii. Acompanhamento do projeto INTENSIFY, More Carbon Reduction through Intense
Community Engagement, liderado pela AGENEAL. Organização de Study Visit Virtual,
a 2 de Outubro, para apresentação do projeto Multiadapt/Hortas Urbanas da Quinta
do Texugo a uma delegação de técnicos de Vitoria-Gasteiz e da Agência do Ambiente
do País Basco;
viii.

Acompanhamento do projeto EMPOWER, More Carbon Reduction by

Dynamically Monitoring Energy Efficiency, cofinanciado pelo Programa INTERREG
EUROPE, cujo beneficiário é a AGENEAL. Conclusão da 1ª fase do Estudo do Conforto
Térmico e Qualidade do Ar Interior no edifício FMRC, incluindo o tratamento
estatístico dos dados recolhidos nos inquéritos dirigidos aos utilizadores deste
edifício.
Elaboração de candidatura ao Aviso “Small Grants Scheme #3 - Projetos para reforçar a
adaptação às alterações climáticas a nível local” do EEA Grants, em parceria com a AML,
CMCascais e CMLisboa, do projeto CLIMA.AML (Testar metodologias para redução do
impacte das ondas de calor nas áreas urbanas, potenciando o planeamento climático
local):
i. Contributos técnicos nos domínios da monitorização meteorológica e modelação da
ilha calor urbana;
ii. Análise de características técnicas de equipamentos para monitorização da
regulação microclimática;
iii. Compilação da informação administrativa, incluindo Acordos de Parceria e Termos
de Responsabilidade.
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Elaboração de candidatura ao Aviso H2020-LC-CLA-2018-2019-2020 (Horizonte 2020) do
projeto BuildGreen (Building the Green Forest Cities of Future), para uso de soluções de
base ecológica no combate à poluição do ar, adaptação às alterações climáticas e
melhoria da saúde e o bem-estar das populações.
Elaboração de candidatura ao Programa H2020, Avisos LC-SC3-EC-5-2020– Supporting
public authorities in driving the energy transition e LC-SC3-EC-2-2020 - Mitigating
household energy poverty:
i. BRIDGE 2050, Boosting Regional/local Innovative Development through multi-level
Governance in Energy planning for 2050;
ii. LETS, Lighting Energy Transition with Society;
iii. EUROSOLAR for all (Sun4All).

Elaboração de candidatura ao projeto Floresta Comum 2020, designadamente:
i. Identificação de potenciais locais para candidatura, incluindo a sua delimitação
geográfica, avaliação com a Carta de Património Municipal e outros estudos já
realizados;
ii. Avaliação das espécies existentes no viveiro do Alto do Índio e elaboração de
proposta de elenco de espécies a candidatar para os vários locais identificados.
iii. Redação de todas as peças documentais que informaram a candidatura.

Compilação de dados referentes aos projetos europeus H2020 e Interreg, geridos pelo
DIACS, e reporte à ANI - Agência Nacional de Inovação.
Gestão administrativa da candidatura “Eficiência Energética no Edifício do FMRC”
submetida ao Programa Operacional de Lisboa, PI. 4.3 Eficiência Energética nas
Infraestruturas Públicas da Administração Local:
i. Análise dos documentos de aprovação da operação LISBOA-03-1203-FEDER-000066;
ii. Assinatura do Termo de aceitação do Projeto e elaboração da ficha de projeto da
operação;
iii. Análise do pedido de elementos efetuado pela Autoridade de Gestão, sobre as peças
do procedimento concursal da componente 2 (“Fornecimento e Instalação de
Iluminação Interior LED”.
Análise de avisos publicados no âmbito do Portugal 2020 (POSEUR) e Fundo Ambiental,
incluindo:
i. Análise dos 3 Avisos publicados, pelo Fundo Ambiental, no âmbito da Estratégia
Nacional de Educação Ambiental, incluindo avaliação de projetos enquadráveis de
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sensibilização sobre a qualidade do ar ambiente, e recolha de informação necessária
a uma eventual candidatura;
ii. Aviso do Fundo Ambiental “Programa de apoio à elaboração de estudos de sistemas
de recolha de Biorresíduos”, publicado através do Despacho n.º 7262/2020;
iii. Aviso-Concurso POSEUR-09-2020-10 destinado à Elaboração de Estudos e Projetos
para Intervenções de Proteção do Litoral.
Participação na reunião conjunta dos Grupos de Trabalho Fundos Comunitários e GT do
Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente, sobre a operacionalização da
Estratégia Regional AML 2030 (Programa de Ação), dos fundos de emergência do Plano
de Recuperação Europeu (2021-2026) e do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2030.
7. Espaços verdes
Dar continuidade ao Plano de Arborização Municipal através da inventariação do
arvoredo e sua análise, da integração dos dados recolhidos em Sistema de Informação
Geográfica e quantificação dos serviços proporcionados pelas árvores de arruamento.
Em paralelo, pretende-se regular a proteção do alinhamento arbóreo e desenvolver a
proposta de Regulamento do Arvoredo Urbano do Concelho de Almada;
a. Para início do desenvolvimento de Plano Municipal de Arborização definiram-se 2
áreas de amostragem no concelho de Almada e deu-se início dos procedimentos
necessários à preparação dos elementos de base a disponibilizar à equipa de
trabalho do Instituto Superior de Agronomia;
b. Após os trabalhos estarem suspensos devido ao estado de confinamento decorrente
da situação pandémica COVID-19, o trabalho de campo iniciou a 9 de julho para
levantamento de 1800 árvores nas 2 áreas de amostragem;
c. Foram disponibilizados dados meteorológicos e dados de poluentes para a
plataforma que irá quantificar os benefícios e o valor das 1800 árvores identificadas
e referenciadas no estudo;
d. Realizaram-se 2 ações de formação relativas ao levantamento de dados em campo
à ferramenta informática de quantificação dos serviços de ecossistemas “I-Ttree”;
e. Elaborou-se formulário para levantamento de arvoredo urbano, em visitas de
campo, para as fases subsequentes do Plano Municipal de Arborização.
f. Foram envolvidos os serviços municipais ao nível da integração dos dados do estudo
no sistema de informação geográfica municipal e ao nível da imagem gráfica e da
estratégia de comunicação deste projeto municipal;
g. Foi efetuado estudo de reestruturação da base de dados municipal e criação de um
campo de ligação comum entre esta, e os dados produzidos no Plano Municipal de
Arborização;
h. A proposta de imagem gráfica e da estratégia de comunicação deste projeto
municipal encontra-se em aprovação.
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i.

j.

Foi recebido o relatório síntese de avaliação dos Serviços de Ecossistemas, através
da plataforma I-Tree (parcial em resultado ao universo de exemplares da
amostragem).
Foi entregue a 1ª versão do Regulamento da Proteção da Árvore e dos Espaços
Verdes Municipais.

Identificar exemplares arbóreos notáveis e avaliar a classificação de árvores do concelho
de Almada como Arvoredo de Interesse Público:
a. Foi desenvolvida proposta de Classificação de Árvores Notáveis para o conjunto
arbóreo do Jardim do Solar dos Zagallos. A proposta foi aprovada e a candidatura
seguiu para o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), para análise
e avaliação.
Intervir na conservação e renovação da arborização existente, com especial enfoque no
controlo das pragas das árvores e palmeiras, e na promoção das boas práticas de
conservação do património natural existente:
a. Conservação do arvoredo urbano, em ações que integram plantação nova, retancha,
tutoragem, podas, limpeza de caldeiras, remoção ramos-ladrão, rega, e abate, em
todas as freguesias do concelho, para um total de 18.090 horas de trabalho
realizado, elaboração de avaliações técnicas de arvoredo, avaliação e triagem das
reclamações dos munícipes;
b. Foi efetuada a plantação de 505 árvores; foram efetuadas 9185 regas manuais de
árvores jovens em caldeiras;
c. Foi efetuada a remoção de 192 árvores (inclui pedidos de intervenção do Serviço
Municipal de Proteção Civil);
d. O apoio ao Serviço Municipal de Proteção Civil teve a expressão de 537 horas;
e. Deu-se início à avaliação do arvoredo na Herdade da Aroeira;
f. Em maio foi concluído o contrato de 2019/2020 relativo à prestação de serviços de
Poda de Árvores e Palmeiras no Concelho de Almada, com intervenções no território
das freguesias da Costa de Caparica, da Charneca de Caparica e Sobreda, da Caparica
e Trafaria; foi desenvolvido novo procedimento para prestação de serviços de Poda
de Árvores e Palmeiras no Concelho de Almada; os trabalhos tiveram início em
outubro e foram intervencionadas árvores de grande e médio porte nas freguesias
de Almada, Cova da piedade, Pragal e Cacilhas, Laranjeiro e Feijó, e Caparica
Trafaria;
g. Efetuou-se a monitorização da prestação de serviços de Controlo de Pragas em
árvores – Lagarta Processionária do Pinheiro e Outras, e no início do ano foi
executado o lote referente a outros métodos de erradicação física desta praga,
como seja o corte de ninhos em 116 pinheiros; foi desenvolvido novo procedimento
de aquisição de serviços de Controlo de Pragas em árvores – Lagarta Processionária
do Pinheiro e Outras, que ficou concluído em setembro, e foram efetuados os
trabalhos preventivos de controlo da Lagarta Processionária, respetivamente
através de 8986 aplicações inseticida, por endoterapia, em pinheiros localizados em
logradouros escolares, parques urbanos e jardins públicos e demais locais, de modo
a minimizar o impacto desta praga na utilização do espaço público; todas as
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reclamações sobre a Lagarta processionária foram analisadas e encaminhadas de
acordo com a sua origem e competência de intervenção, com prioridade para ações
de esclarecimento técnico e entrega de folheto de divulgação sobre a temática,
quando necessário;
h. Participação no Projeto Educativo municipal Sextas-Feiras pelo Futuro…mãos à obra,
ao nível da definição de ações, propostas de plantação e logística de intervenção
nos locais identificados para a concretização deste projeto; foram adquiridas 12360
plantas em alvéolos florestais, para este projeto, das quais está a ser assegurada a
conservação no Viveiro do Alto do Índio; foi efetuada a recolha de estacas e
sementes; foram desenvolvidas propostas de plantação para a Quinta da Carcereira,
Mata Quinta S. Macário, Jardim Quinta de Santa Maria, Hortas do Texugo, Parque
da Marisol, Hortas do Texugo; no âmbito deste projeto foram plantados 4134
exemplares de material vegetal, dos quais 3069 exemplares foram produzidos em
viveiro municipal; foi dado apoio às plantações realizadas; foi efetuado balanço das
ações desenvolvidas e preparação da próxima campanha de plantações;
i. Participação na candidatura ao Projeto Floresta Comum 2020/2021, para a
atribuição de material vegetal do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas,
de modo a dar resposta a propostas de reflorestação municipais;
j. Foi desenvolvida proposta de substituição da arborização da Praceta de Almada,
Costa de Caparica;
k. Desenvolvimento de proposta de arborização para arruamentos da Quinta da
Carcereira, Charneca de Caparica.
Continuar a conservação dos Parques Urbanos de escala e influência local, aos Jardins
Públicos e Jardins Históricos, diligenciando a sua promoção e divulgação em articulação
com a agenda municipal de atividades lúdico-culturais:
a. Foram desenvolvidas as operações culturais referentes à conservação dos Parques
Urbanos, com o quantitativo de 13.520 horas de intervenção numa área de
111.100m²; foram efetuadas 99 intervenções nos sistemas de rega dos Parques
Urbanos; foram emitidos Pedidos de Intervenção relativos aos Parques Urbanos, aos
vários serviços municipais que colaboram na manutenção destes espaços verdes;
b. Foram desenvolvidas as operações culturais referentes à conservação dos Jardins,
num total de 25.017 horas de intervenção; foram efetuadas 278 intervenções nos
sistemas de rega dos Jardins; foram solicitadas intervenções pontuais de reparação
em jardins;
c. A prestação de serviços de Manutenção e Conservação do Jardim Botânico e
Espaços Exteriores da Casa da Cerca iniciou a 1 de fevereiro de 2020 e terminou em
setembro; foi reiniciada a conservação deste espaço verde, por administração
direta, com a expressão de 1219 horas, até a conclusão do novo procedimento
concursal em dezembro 2020, e efetuada toda a intervenção inerente às atividades
desenvolvidas no Jardim Botânico e nos espaços exteriores do Centro de Arte
Contemporânea da Casa da Cerca;
d. Também foi efetuada a conservação dos espaços verdes de enquadramento da
Irmanadora, Costa de Caparica, numa área de 8000m2, por administração direta, a
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partir de setembro de 2020, e por período transitório, até à descentralização da sua
conservação, para a Junta de Freguesia da Costa de Caparica;
e. Foram desenvolvidas, por administração direta, 81.094 horas relativas a
intervenções de execução e conservação nestes espaços verdes, incluindo limpezas,
sachas e mondas, cortes de prados e relvados, plantações e retanchas de árvores
em arruamentos, arbustos e herbáceas, ressementeiras, adubações, podas,
substituição de sacos de papeleiras; foram efetuadas 945 intervenções de rega e em
sistemas de rega; avaliação e triagem das reclamações dos munícipes;
f. Foi efetuado o acompanhamento técnico da empreitada referente à requalificação
do Jardim N. Sra. da Piedade, na Cova da Piedade, com desenvolvimento de
propostas de beneficiação no âmbito da empreitada em curso; o Jardim reabriu a
13 de março de 2020;
Lançar uma nova aplicação digital de divulgação da Rede Municipal de Parques e Jardins:
a. Participação no grupo de trabalho designado para prosseguir com a definição da
aplicação informática de divulgação da Rede Municipal de Parques e Jardins;
b. Foi efetuado e concluído o levantamento e caracterização dos espaços verdes e
parques infantis selecionados para integrar a primeira fase da aplicação em
desenvolvimento. A ficha de identificação para cada tipologia regista localização;
área; condições de acessibilidade; horário e/ou regulamento especifico; descrição
sumária; vegetação característica; património edificado, elementos de interesse e
serviços; história e curiosidades; e eventuais destaques, com a sua descrição;
c. Foram desenvolvidos os conteúdos relativos à informação sobre o Parque Aventura,
o Jardim do Convento dos Capuchos, e o Jardim do Rio.
Estudar novas áreas para Parques Urbanos, em Vale Flores e na Quinta dos Porfírio:
a. Foi desenvolvida proposta para a criação de um novo Parque Urbano em Vale Flores
que promove as características da morfologia e da vegetação do local, com a
proposta de Percursos de Arborismo, Percursos de Manutenção e Percursos
Interpretativos da Natureza;
b. Foi desenvolvido estudo para um novo Parque Urbano da Quinta dos Porfírios, na
Sobreda. Este estudo realça os sistemas de vegetação existentes, e promove
Passeios Interpretativos dos mesmos, assim como a Observação dos Habitats do
local.
Iniciar a execução do novo Parque Urbano de Vila Nova de Caparica:
a. Foi lançado procedimento para adjudicação externa do Projeto de Execução e
Especialidades, sem receção de propostas, o que levou a lançamento de novo
procedimento;
b. O projeto de execução e especialidades para o Parque Urbano de Vila Nova de
Caparica foi concluído e aprovado; aguarda lançamento do procedimento de
empreitada para execução da obra.
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No centro de Almada terá efeitos a beneficiação do Parque Comandante José Júlio
Ferraz, com a introdução de novos caminhos e novos acessos, reforço da iluminação
pública, e instalação de espaço canídeo:
a. A requalificação do Parque Comandante Júlio Ferraz iniciou com a execução do novo
caminho pedonal, melhoramentos na rede de rega, e instalação de tapete de relva;
b. Procedeu-se à revisão do projeto inicial para lançamento de novo procedimento de
empreitada;
c. Em março de 2020 procedeu-se a uma plantação de 50 árvores neste parque
urbano, promovendo a sua revitalização.
Intervir nos espaços verdes e nos viveiros municipais tendo em conta as boas práticas
nas operações de conservação e produção de material vegetal:
a. Foram fiscalizados os trabalhos efetuados por prestação de serviços em
conservação de espaços verdes de enquadramento de gestão municipal, na União
de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas e União de Freguesias
do Laranjeiro e Feijó, e num total de 21ha; foram efetuadas 139 requisições
referentes a material de rega, para reparação dos sistemas de rega; foi requalificado
o sistema de rega na Rua Damião Peres, Vale Flores; plantação dos canteiros na
Avenida 25 de Abril; plantação de arbustos no talude da Avenida Bento Gonçalves,
Cova da Piedade; foram desenvolvidas as peças técnicas e acompanhado novo
procedimento concursal para nova prestação de serviços de conservação de espaços
verdes, pelo período de um ano, com efeitos a partir de janeiro 2021;
b. Procedeu-se à monitorização e apoio técnico referente aos Acordos de Execução no
âmbito da descentralização de conservação de espaços verdes de enquadramento;
foram efetuadas 133 requisições referentes a material de rega, fornecido pelo
município para reparação dos sistemas de rega; foi reformulada a proposta e o plano
de plantação para o separador da Alameda Amália Rodrigues, Charneca de Caparica;
c. Procedeu-se à monitorização e apoio técnico referente ao Acordo de Cooperação
celebrado com a Irmanadora – Cooperativa de Habitação e Construção, CRL., até
agosto de 2020;
d. Foi fiscalizada a prestação de serviços de Conservação Pontual de Espaços Verdes
na União de Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreda;
e. Nas operações de conservação e beneficiação/execução de espaços verdes, floreiras
e arvoredo urbano, foram utilizadas 505 árvores, 25 palmeiras, 2884 arbustos, 2096
herbáceas vivazes, 100 gramíneas, 252 suculentas, 80 trepadeiras e 13436 plantas
de estação;
f. Foi desenvolvido o projeto e efetuado o acompanhamento de obra de reabilitação
do espaço de estadia da Rua dos Bombeiros Voluntários, junto aos Paços do
Concelho.
g. Foi reabilitado o espaço verde da Praça D. Pedro I, Almada, com um elenco florístico
constituído por 2 elementos de porte arbóreo (Magnólia e Pereira ornamental) e
diversos arbustos, subarbustos, gramíneas e herbáceas que terão um
desenvolvimento natural, reduzindo cortes, mondas, e outras ações de
manutenção;

79

h. Foi iniciada proposta de Requalificação do espaço exterior do CMIA, na Costa de
Caparica;
i. 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 2168 horas de intervenção; foi desenvolvida proposta de requalificação do
logradouro escolar da Escola Básica Vale Figueira Nº2; foi emitido parecer técnico
para a instalação de brinquedos no logradouro da Escola Básica do Chegadinho; foi
iniciada a reabilitação do sistema de rega da Escola Básica do Chegadinho;
j. Foi acompanhada a execução das propostas de revestimento vegetal e respetivo
sistema de rega para as novas rotundas executadas no âmbito dos objetivos da
mobilidade municipal, nomeadamente na Quinta da Carcereira, na Rua Quinta do
Modelo, ambas na Charneca de Caparica; e no Largo Filinto Elísio e Largo
Comandante José Braz, ambos na Cova da Piedade;
k. Foi dado apoio a todas as iniciativas municipais, no âmbito das competências da
DEV;
l. Foi elaborado parecer técnico, relativamente ao Projeto de Execução do Campo
Soares dos Reis, no Feijó; foram elaborados os Planos de Plantação e de Rega para
o local; foi efetuado o acompanhamento técnico da plantação de árvores e da
instalação do sistema de rega no local;
m. Foi dado apoio técnico ao acompanhamento da obra dos Percursos Escolares
Cicláveis – Fase C;
n. Foi dado apoio técnico ao acompanhamento da obra dos espaços exteriores da
superfície comercial Continente Bom Dia, na Sobreda;
o. Nos viveiros municipais foram desenvolvidos os trabalhos relativos a operações
culturais, de produção e de conservação, do material vegetal existente nestes
equipamentos municipais; no Viveiro do Alto do índio foram efetuadas 7131 horas
de trabalho, e no Viveiro dos Capuchos foram realizadas 3217 horas;
p. Nos Viveiros Municipais procedeu-se à elaboração de arranjos florais para iniciativas
e gabinetes municipais, assim como à ornamentação de instalações municipais;
q. No Viveiro dos Capuchos está a equipa responsável por dar resposta aos pedidos de
ornamentação de atividades e iniciativas municipais, que em 2020, movimentou 399
vasos e 463 floreiras;
r. Procedeu-se à revisão dos dados dos Espaços Verdes Urbanos, na tipologia de
Espaços Verdes de Enquadramento, no âmbito da transferência de competências
para as Juntas de Freguesia, e da migração das entidades para a cartografia do
Sistema de Informação Geográfica da Câmara Municipal de Almada, e transferência
da informação da base Oracle (SMAS) para a base SQL (CMA);
s. Procedeu-se à revisão dos dados dos Espaços Verdes Urbanos, nas tipologias de
Parques Urbanos e Jardins Públicos, no âmbito da migração das entidades para a
cartografia do Sistema de Informação Geográfica da Câmara Municipal de Almada,
e transferência da informação da base Oracle (SMAS) para a base SQL (CMA). Este
trabalho de conferência, correção e validação também foi desenvolvido para os
Espaços de Jogo e Recreio. Esta informação relativa a espaços verdes e parques
infantis foi trabalhada para divulgação no Geoportal;
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t.

Iniciou-se um procedimento de Empreitada Geral de Beneficiação de Espaços
Exteriores para o Concelho de Almada através da preparação dos elementos
técnicos necessários à sua instrução; o procedimento concursal para a realização de
uma empreitada para Requalificação e Valorização de Espaços Públicos em Almada
ficou deserto e foram efetuadas as alterações ao articulado e quantidades, para
ajustar ao preço-base e preparar novo procedimento;
u. Foi desenvolvida proposta de requalificação para a Frente Dunar na Avenida General
Humberto Delgado, na Costa de Caparica;
v. Foi preparado e publicado o procedimento para Aquisição de Material Vegetal, por
lotes, para o Município de Almada;
w. Foram elaborados pareceres técnicos relativamente aos seguintes projetos:
i.
Estudo Prévio para a Ampliação da EB1 n.º 1 da Trafaria – Arranjos
exteriores;
ii.
Projeto de Execução da Ampliação do JI da Sobreda (Alto do Índio) – Projeto
de espaços exteriores;
iii.
Projeto de Licenciamento / Execução do Loteamento Quinta da Areia (Feijó)
– Projeto de Arquitetura Paisagista;
iv.
Projeto de Espaços Exteriores para a Requalificação da Praceta do Porto de
Lisboa, Trafaria.
v.
Projeto de Requalificação do Eixo Central de Almada – Arranjos exteriores;
vi.
Projeto de Execução do Parque Vila Nova da Caparica.
Reforçar as floreiras existentes em locais considerados como emblemáticos e de
interesse turístico do concelho, em composição com outro mobiliário urbano,
nomeadamente bancos, que se constituem como novas áreas de estadia em espaço
público:
a. Foram executadas 4763 horas relativas aos trabalhos de conservação das floreiras
em espaço público; durante o período em análise foram efetuadas 3473 regas
manuais em floreiras;
b. Foi revista a proposta a reformulação da fonte da Oficina da Cultura, na Av. D. Nuno
Alvares Pereira, para floreira; foi efetuada a plantação de material vegetal e a
instalação do respetivo sistema de rega no local, intervenção de reconversão de um
elemento de água para promoção do embelezamento do centro de Almada;
c. O procedimento concursal de fornecimento de mobiliário urbano para espaço
público, referente à proposta para a instalação de novas floreiras e bancos, em locais
emblemáticos e de interesse turístico do concelho foi concluído com a adjudicação
de 78 floreiras de 3 modelos, e de 24 bancos de 3 modelos;
d. Foi efetuada a instalação de novo mobiliário urbano, constituído por floreiras e
bancos, de vários modelos, a instalar no Largo vasco da Gama, na Costa de Caparica,
e em 4 grupos na Av. General Humberto Delgado, também na Costa de Caparica;
também foi efetuada a instalação deste novo mobiliário urbano, na Praça da
Liberdade, Almada.
Perspetivar-se a instalação de um equipamento de apoio no Jardim do Rio, como espaço
âncora para a estadia e divulgação turística deste espaço verde da frente ribeirinha:
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a. Foi desenvolvida proposta para equipamento a instalar no Jardim do Rio, ao nível de
Estudo Prévio; aguarda dotação para seguimento.
Iniciar o estudo de requalificação do Jardim Dr. Alberto de Araújo, em Almada:
a. Foi efetuado o Levantamento Topográfico do Jardim e desenvolvido o Programa
Preliminar, que teve por base a avaliação fitossanitária dos exemplares arbóreos
existentes e dos fluxos de circulação necessários, quer de utilização e fruição, como
de manutenção;
b. Foi desenvolvido o Estudo Prévio, que perspetiva uma intervenção que tem como
objetivos: dar o devido destaque aos elementos arbóreos de grande porte que
dotam o jardim de características bioclimáticas especiais; dar um sentido estético
comum ao espaço através do desenho do jardim e dos materiais utilizados; melhorar
a leitura do espaço através da abertura de pontos de vista e alargamento dos
acessos; manter os espaços funcionais existentes (parque infantil e áreas estadias)
dando-lhes uma nova abordagem; utilizar materiais contemporâneos e duráveis;
c. Atividade concluída ao nível do Estudo Prévio; foi iniciado o desenvolvimento do
Projeto de Execução de Arquitetura Paisagista;
Para ampliar a oferta atual está previsto instalar um espaço de jogo e recreio no Parque
de Fróis, Caparica, e o novo Parque Urbano de Vila Nova de Caparica também irá
proporcionar local para um parque infantil:
a. Os espaços de jogo e recreio do concelho estiveram interditos à utilização, desde
março 2020 até ao final do ano, em consequência da situação pandémica de COVID19. No âmbito do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Almada, foi
efetuada, pela equipa operacional da DEV, uma ação de desinfeção geral dos
espaços de jogo e recreio do concelho, seguida de interdição do seu uso, através de
fita sinalizadora e afixação localmente de informação à população. Neste
enquadramento, foram suspensas as rotas regulares de manutenção preventiva.
Mesmo assim, foram efetuadas pontuais voltas de manutenção preventiva em
todos os espaços de jogo e recreio, como forma de prevenção de ocorrência de
acidentes em caso de uso abusivo dos espaços. Também se manteve em execução
o procedimento de inspeções visuais de rotina dos espaços de jogo e recreio sob
responsabilidade da DEV, efetuado pelas equipas operacionais de conservação de
espaços verdes, com uma frequência diária/semanal, e aquando da reposição das
fitas sinalizadores de balizamento destes equipamentos;
b. Foi efetuado o acompanhamento da prestação de serviços de Manutenção
Preventiva de Espaços de Jogo e Recreio no Concelho de Almada; os trabalhos
englobados no âmbito do contrato foram fiscalizados tendo sido realizadas rotas de
Inspeções Visuais de Rotina e desenvolvidos os respetivos Relatórios de
Manutenção Preventiva; foram ainda efetuadas rotas de Inspeções Funcionais, com
emissão dos respetivos relatórios;
c. Foram desenvolvidas as peças técnicas e iniciado procedimento de concurso
limitado por prévia qualificação para nova prestação de serviços de Manutenção
Preventiva de Espaços de Jogo e Recreio no Concelho de Almada o qual inclui
serviços de limpeza, arejamento e higienização de areão, e incidirá sobre 51 espaços
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d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.
m.

de jogo e recreio ativos: 43 parques infantis, 4 parques juvenis, 2 parques de
skate/bmx, 1 parque de bicicletas e 1 parque infantil de equipamento escolar
(creche e JI);
Foi desenvolvido e concluído novo procedimento para a Aquisição de Serviços de
Manutenção Corretiva de Espaços de Jogo e Recreio no Concelho de Almada; foi
efetuada a primeira ação corretiva no âmbito do mesmo, dirigida para a reparação
parcial do pavimento de amortecimento de queda do Parque Infantil Nascente, do
Jardim Urbano da Costa de Caparica; foram efetuadas visitas de avaliação das
necessidades corretivas dos Espaços de Jogo e Recreio do concelho;
Foram tomadas as diligências necessárias à atualização da lista de espaços de jogo
e recreio a incluir na apólice de seguro de responsabilidade civil válida para 2020, e
à instrução de novo procedimento de contratação de seguro de responsabilidade
civil para o triénio de 2021-2023;
Foi recebido o novo Parque Infantil do Campo Soares dos Reis, no Feijó;
Foi efetuado o acompanhamento técnico e concluída a obra de execução do Parque
Infantil do Parque Urbano do Pragal;
Foi efetuado o acompanhamento técnico e concluída a obra de Requalificação do
Parque Infantil do Jardim da Criança, no Laranjeiro;
Foi efetuado o acompanhamento técnico e concluída a empreitada para a
requalificação do Parque Infantil da Rua Vale do Tojeiro, na Caparica;
Foi efetuado o acompanhamento técnico e concluída a obra de Requalificação de
parte do Parque Juvenil do Jardim Urbano da Costa de Caparica, Costa de Caparica;
Procedeu-se ao acompanhamento técnico da obra referente à empreitada de
requalificação do Parque Infantil da Praceta Olivério Serpa, na Costa da Caparica, e
concluída a obra;
Encontra-se em curso o procedimento de empreitada para a execução do Parque
Infantil do Parque de Fróis, na Caparica;
No âmbito do Plano Plurianual de Intervenção em Espaços de Jogo e Recreio, foram
realizadas propostas de reformulação para o Parque Infantil da Rua Américo
Amarelhe, Sobreda; Parque Infantil da Ramalha, Cova da Piedade; Parque Infantil da
Herdade da Aroeira, Charneca de Caparica; Parque Infantil do Jardim dos
Caranguejais, Cova da Piedade.

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:
a. As intervenções de limpeza e manutenção da qualidade de água dos elementos de
água em espaço público implicaram 254 horas operacionais;
b. Foi acompanhada a prestação de serviços de manutenção eletromecânica dos
equipamentos referentes às 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;
c. O procedimento de concurso para prestação de serviços de conservação corretiva
dos elementos de água foi adjudicado; foram efetuadas várias intervenções de
melhoramento e reparação de equipamentos em elementos de água; neste âmbito
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foi requalificada a Fonte Cibernética, numa intervenção de remodelação completa
do sistema de programação dos jogos de água e luz, através da substituição integral
do sistema de comando e controlo da bombagem, e atualização do hardware e
software associados ao referido sistema;
d. Foi efetuada a revisão da programação dos sistemas de rega de modo a otimizar os
períodos de rega e respetiva dotação;
e. Está em estudo a georreferenciação dos contadores de rega e a sua associação aos
espaços verdes municipais, com o objetivo de monitorizar os consumos de água de
rega.
8. Parques Urbanos
Reforço da iluminação pública com tecnologia LED nos Parques Urbanos, integrado no
sistema de telegestão com vista a uma melhor eficiência energética.
a. Estudo de identificação dos Parques Urbanos com necessidade de reforço da
iluminação pública nos Parques Urbanos e foram concluídos os projetos de
iluminação do estacionamento do Chegadinho – Parque da Paz e iluminação pública
do Parque do Pragal;
Conservação dos Parques Urbanos de escala por administração direta ou através de
prestação de serviços assegurando a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas
e melhorar as condições de usufruto destes espaços verdes pela população:
a. Fiscalização e acompanhamento dos Prestadores de serviços de Controlo da
Lagarta Processionária dos Pinheiros nos Parques Urbanos;
b. Monitorização, avaliação fitossanitária e de risco do arvoredo nos Parques
Urbanos;
c. Execução da limpeza Florestal e Gestão de Combustíveis no Parque da Paz,
fiscalização e acompanhamento dos Prestadores de serviços;
d. Elaboração do plano para reforço e remodelação do mobiliário urbano nos Parques
Urbanos;
e. Implementação de 6 parques para bicicletas dos parques urbanos;
f. Foi recebido um veículo utilitário elétrico para apoio à conservação dos Parques
Urbanos;
g. Fiscalização e acompanhamento dos Prestadores de serviços de corte de mato e
infestantes em Parques Urbanos: Parque da Paz e Parque do Pragal;
h. Acompanhamento dos trabalhos de construção do pavilhão para canídeos no CRO;
i. Acompanhamento da construção dos abrigos para gatos no concelho;
j. Deu-se apoio ao Serviço Gestão Cemiterial na fiscalização e acompanhamento dos
Prestadores de serviços de conservação de espaços verdes no Cemitério de Vale
Flores;
k. 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, num total de 80 hectares:
i. Corte de relvados (1.351 horas);
ii. Assegurado o corte de vegetação espontânea e compostagem (1.847 horas);
iii. Reparação dos sistemas de rega e rede de águas (900 horas);
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iv. Revisão ataduras das árvores, podas de formação com trituração e
incorporação no local dos resíduos verdes, retanchas (333 horas);
v. Remoção mecânica dos ninhos de processionária nos parques urbanos (102
horas);
vi. Manutenção dos espelhos de água - tanques e lago (327 horas);
vii. Reparação de muros (203 horas);
viii. Reparação e/ou substituição de mobiliário urbano vandalizado (130 horas);
ix. Assegurada a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e
máquinas afetos a este serviço (1.116 horas);
x. Garantida a salubridade no interior dos parques: recolha de papeleiras,
recolha dos contentores de 90 litros de resíduos indiferenciados e reciclado
em abrigos, limpeza geral do espaço e a vigilância no Parque da Paz, Parque
Urbano do Pragal e Parque Urbano de Santo António diariamente, incluindo
fim-de-semana e feriados (6.444 horas);
xi. Garantido o funcionamento dos sanitários públicos do Parque da Paz e do
Parque Urbano de Santo António da Caparica;
xii. Assegurada a conservação dos parques de canídeos no Parque da Paz e Parque
Urbano Santo António na Costa da Caparica;
xiii. Foram asseguradas as operações de conservação do viveiro do Parque da Paz:
envasamentos, podas de formação, rega, revisão ataduras no viveiro do
Parque da Paz (1.213 horas);
xiv. Participação no Projeto Floresta Comum 2020/2021, designadamente na
recolha das plantas nos viveiros do ICN-F da Malcata (2155 plantas), Amarante
(2130 plantas) Valverde (246 plantas), consequente envasamento e
conservação no viveiro do Parque da Paz num total de 4.551 plantas;
xv. Início da campanha de remoção de tartarugas exóticas do lago do Parque da
Paz, colocação de armadilhas e colocação de sinalética;
xvi. Colaboração com as entidades e serviços envolvidos em estudos de
biodiversidade, caracterização, inventariação da flora e fauna do Parque da
Paz;
xvii. Apoio à realização de diversas iniciativas, nomeadamente: Filmagens com fins
publicitários; Aulas e atividades informais; Abertura e fecho dos acessos do
Parque da Paz ao Estádio Municipal nos dias em que se realizam jogos;
xviii. Apoio à iniciativa 6as Feiras Pelo Futuro;
xix. Apoio à atividade Dias da Floresta;
xx. Apoio ao Mercado da Horta no Parque da Paz.
Dar continuidade às intervenções no Parque Urbano do Pragal, melhorando o espaço
para usufruto da população, designadamente a execução de estadias, pavimentos e
mobiliário urbano:
a. Conclusão do projeto de pormenorização de estadias, caminhos, muros, mapa de
quantidades e peças desenhadas;
b. Conclusão da requalificação da zona envolvente do parque infantil inserido no
Parque Urbano do Pragal, nomeadamente das plantações, instalação de rede de
rega, fornecimento e aplicação de tapete de relva e todas as tarefas inerentes a
esta prestação de serviços;
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c. Deu-se continuidade à plantação de árvores no Parque Urbano do Pragal de acordo
com o plano de plantação num total de 800 plantas.
Prestação de serviços de conservação dos Parques Urbanos das Quintinhas, Filipa
D’Água e Parque Multiusos e Parque Urbano da Costa da Caparica:
a. Fiscalização dos trabalhos efetuados pelo prestador de serviços responsável pela
conservação dos parques urbanos das Quintinhas, Multiusos e Filipa D’Água
(taludes), num total de 17 hectares;
b. Acompanhamento e fiscalização da prestação de serviços de conservação do
Parque Urbano da Costa da Caparica;
c. Preparação das peças escritas do concurso público para aquisição de serviços de
conservação de espaços verdes, Parques Urbanos e Cemitérios, por lotes, no que
se refere ao Lote 2 – Parques – Urbanos;
d. Execução de relvados pelo método de hidrossementeira – cortes, no Parque
Urbano da Costa da Caparica;
Assegurar a aplicação de medidas de poupança e racionalização da água de rega que
promovam a eficiência dos sistemas dos Parques Urbanos e a redução dos encargos
orçamentais correspondentes, apostando em sistema centralizados de gestão:
a. Projeto da renovação da rede de rega do Parque Urbano Multiusos, caderno de
encargos, mapa de quantidades;
b. Medidas de aumento da eficiência do sistema de rega: Ensaios do sistema
centralizado de gestão da rede de rega do Parque Urbano da Costa da Caparica.
Assegurar a concretização da EOP generalista para requalificações e reparações diversas
nos Parques Urbanos.
a. Preparação das peças escritas, lançamento e adjudicação da EOP.
Efetivar o Plano Prévio de Intervenção (PPI) no Parque da Paz em articulação com o
Serviço Municipal de Proteção Civil.
a. Implementação do PPI com os trabalhos por administração direta de colocação de
sinalética nos hidrantes e bocas de incêndio, execução de caminhos de acesso para
viaturas de combate a incêndio, podas seletivas, colocação de portões com acesso
restrito a viaturas das forças de segurança e Bombeiros.
9. Higiene Urbana
Estratégia de ajustamento e concretização das metas instituídas para a recolha seletiva
de bio resíduos, que resultou na aprovação da candidatura ao POSEUR do projeto
“Rede de Recolha Seletiva de Biorresíduos no Concelho de Almada” com financiamento
no valor de 1,23 Milhões de euros revelador de ambição na área abrangente;
Controlo de infestantes que passou desde 1 de janeiro de 2020 a não incluir a aplicação
de glifosato, condição que obrigou a reforço da atividade com corte mecânico e a um
ajustamento significativo nos recursos e rotinas de trabalho associados;
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Continuação da aposta na modernização e capacitação técnica dos serviços com novos
equipamentos e contentores, a que se juntam a utilização da Plataforma Almada +
perto, facilitando a interação com o munícipe na comunicação de ocorrências e do
sistema de gestão de resíduos, contribuindo para as boas práticas de eficácia e
eficiência que se pretendem neste serviço regulado.
10. Limpeza Urbana
Planear a introdução de sistemas de gestão inteligentes “Smart Cities”, de modo a
garantir a sustentabilidade económica do serviço e a qualidade ambiental das
populações:
a. Acompanhamento da implementação do Sistema Inteligente de Gestão de
Resíduos (SGR - sistema MOBA) instalado em 17 viaturas da frota da Divisão de
Limpeza Urbana (DLU);
b. Continuação da instalação de TAGs, para identificação dos contentores de
resíduos urbanos (RU) e monitorização do número de basculamentos para
validação da qualidade do serviço de recolha prestado;
c. Gestão de ocorrências (existência de monos, contentores danificados) com
criação de rotas planeadas, por freguesia e por viatura, a partir dos registos das
botoneiras da MOBA;
d. 4893 ocorrências tratadas a partir da aplicação Almada Mais Perto (backOffice
Infracontrol).
Acompanhar a atividade da AMARSUL e a implementação das medidas e projetos
previstos no Plano de Ação 2020 da AMARSUL bem como o cumprimento das metas
previstas no PERSU 2020:
a. No ano em análise, a AMARSUL recuperou seletivamente 3189 toneladas de vidro,
2529 toneladas de embalagens e 3943 toneladas de papel provenientes da rede
de ecopontos instalados na via pública e da recolha porta a porta nas habitações
unifamiliares e no setor do comércio e serviços. Verificou-se um aumento da
quantidade e qualidade dos materiais recolhidos seletivamente, em particular,
resultado do serviço de recolha porta-a-porta introduzido em cerca de 12.000
fogos habitacionais;
b. Foi realizado o acompanhamento do projeto de recolha seletiva nas Escolas às 40
escolas básicas do município, e a AMARSUL assegurou o encaminhamento de
1736 sacos de papel e cartão e 2573 sacos de embalagens para a estação de
triagem do Ecoparque do Seixal;
c. O Ecocentro da Quinta da Matosa registou a entrada de 140 toneladas de
madeiras, 95 toneladas de monos, 201 toneladas de resíduos verdes, 15
toneladas de papel e cartão e 3 toneladas de embalagens. Estes quantitativos
continuam a revelar que este equipamento está subaproveitado, com prejuízo
do município que regista abandono de resíduos na via pública, que deviam ser
aqui depositados. Coloca-se, desta forma, a necessidade do reforço de
comunicação sobre esta solução de encaminhamento, num esforço articulado da
AMARSUL e CMA, e reforço das ações de fiscalização no espaço público;
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d. A Divisão de Limpeza Urbana recolheu 26 toneladas de papel e cartão nos edifícios
municipais e nas envolventes dos ecopontos da rede pública;
e. No período de verão, principalmente nos meses de julho e agosto, verificou-se
um acréscimo dos quantitativos recolhidos de embalagens, justificado pela nova
recolha desta fração nos concessionários das praias e nos estabelecimentos de
restauração e comércio da Costa da Caparica;
f. Na época balnear, foi estabelecida nova parceria com a AMARSUL para
implementação do projeto de recolha seletiva de embalagens de plástico e
metálicas nas praias de Almada, de modo a promover o incremento das taxas de
reciclagem do município. No total, e ao longo dos 16 km de areal, foram
instalados 450 contentores para a recolha de embalagens. O quantitativo
recolhido nas praias e na restauração da Costa da Caparica, pelos serviços da DLU
e da AMARSUL, foi de 136 toneladas de resíduos recicláveis. A manutenção dos
contentores de recolha seletiva de embalagens e de recolha indiferenciada no
areal foi assegurada por 14 trabalhadores da DLU;
g. Assegurou-se ainda a recolha de 19882 litros de óleo alimentar usado na rede
municipal que serve todo o município. Foram instalados 60 novos oleões na via
pública, mais eficientes, equipados com sensores de enchimento.
Garantir com prioridade uma intervenção de proximidade e assegurar a frequência dos
serviços de recolha de resíduos e de limpeza urbana ajustada às necessidades de cada
localidade:
a. Nos circuitos de recolha de resíduos indiferenciados, foram recolhidas 97462
toneladas de RU, destacando-se os seguintes indicadores de operação:
i. Praias: 1464 toneladas;
ii. RU Biodegradáveis: 2324 toneladas;
iii. Resíduos de construção e demolição (entulhos na via pública): 20917
tonelada;
iv. Limpeza de Ruas: 589 toneladas;
v. Nº de ações de recolha de contentores de grande capacidade (15m³): 1769.
Dar continuidade ao desenvolvimento e melhoria contínua do Plano de Limpeza Urbana
do Concelho de Almada, que integra os serviços de varredura e lavagem de
arruamentos, de controlo de pragas urbanas, de desmatação de terrenos, de limpeza
de passeios, bermas e azinhagas sem a utilização do glifosato e a limpeza de praias:
a. Monitorização e melhoria contínua do Projeto de Otimização do Serviço de
Varredura Manual;
b. Realização de 533 circuitos de Varredura Mecânica por varredoras municipais e
471 circuitos realizados por prestadores de serviços. Estes circuitos são
complementares ao serviço de varredura manual, de modo a garantir um nível
de cobertura de serviços mais abrangente e satisfatório.;
c. Prossecução do Plano Municipal de Desmatação (PMD), georreferenciado e
gerido em SIG, e que contempla a manutenção de 322 terrenos municipais. No
final do ano, registamos uma taxa de execução de 104%, o que representa um
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excelente indicador, tendo em conta o ano de pandemia que introduziu elevada
imponderabilidade na gestão das equipas;
d. Foram efetuadas 539 intervenções no âmbito do Plano de Lavagem de
Arruamentos por empresa prestadora de serviços e 283 intervenções pelos
serviços municipais. As freguesias com maior número de intervenções de
lavagem foram a União de Freguesias de Almada, Cacilhas, Cova da Piedade e
Pragal e a União de Freguesias da Caparica e Trafaria, no âmbito do plano regular
assegurado em regime de contratação de serviços;
e. Foi assegurado o Serviço de Controlo de Pragas Urbanas, em todo o território
municipal, através da realização de 1636 intervenções de desinfestação,
distribuídas da seguinte forma:
i. 4 Tratamentos Gerais de Desratização, 6 Tratamentos Gerais de
Desbaratização e 6 Tratamentos Gerais de Desinsetização;
ii. 1157 ações de desinfestação na via pública (a pedido de munícipes);
iii. 142 intervenções preventivas e corretivas em edifícios do património
municipal, associações e escolas.
f. Foi dada continuidade à prossecução do Plano de Controlo de Infestantes nos
Passeios, tendo sido intervencionados 1566 arruamentos através de corte
mecânico de ervas pelos serviços municipais e 2229 arruamentos por prestador
de serviços. Com a proibição do uso de herbicida à base de glifosato pela Câmara
Municipal desde 1 de janeiro de 2020, foi realizado teste a herbicida substituto,
à base de ácido pelargónico, mas sem sucesso. A DLU continua atenta às
melhores práticas neste âmbito, de modo a identificar a adotar um produto que
permita garantir o controlo das infestantes com maior eficácia e com redução de
custos (visto que atualmente todo o esforço realizado assenta no controlo
mecânico com roçadoras);
g. No âmbito de Plano de Limpeza de Praias, foi assegurada a manutenção do areal
e a limpeza das zonas envolventes, através da recolha de 83 900 sacos
provenientes dos contentores instalados ao longo do areal das praias da Costa
da Caparica e Paredão, de contentores instalados ao pé de alguns apoios de praia
e das papeleiras do paredão, durante a época balnear;
h. No domínio dos serviços com acordos de execução vigentes com as Uniões de
Freguesia, sublinha-se o apoio que foi prestado pelos serviços municipais no
serviço de Recolha de Monos, para incremento da eficácia e melhoria da imagem
urbana:
i. Foram recolhidas 3136 toneladas de aparas de jardim e objetos volumosos,
correspondente a 2351 fretes, maioritariamente na União Freguesias do
Laranjeiro e Feijó e na União de Freguesias de Charneca e Sobreda;
ii. Foi prestado ainda apoio extraordinário à Uniões de Freguesias da Caparia e
Trafaria, por motivo de avaria das suas viaturas, recolhendo-se 688 toneladas,
correspondentes a 422 fretes;
iii. As Uniões de Freguesia e Juntas de Freguesia, no seu todo, recolheram
12 768 toneladas de resíduos de jardim, monos e resíduos de limpeza de ruas,
num total de 8 679 fretes;
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i. No âmbito do Plano de Contingência da Covid 19, ainda em vigor, foi mantido o
reforço da higienização de instalações, contentores e viaturas, para além da
generalizada distribuição de máscaras, viseiras e óculos de proteção.
Implementar o Plano de Alteração dos Sistemas de Recolha de Resíduos Urbanos, 20192021:
a. Instalação de 12 ilhas ecológicas (contentores enterrados) para requalificação
urbana de áreas na Costa da Caparica (projeto 2019-2020), ação com
enquadramento na candidatura aprovada do POSEUR para implementação da
rede para recolha seletiva de Biorresíduos, como resposta à obrigação legal desta
rede estar disponível, para todos os munícipes de Almada, em dezembro de
2023;
b. Foi efetuada a instalação dos primeiros 10 contentores semienterrados na área
dos Bairros da Caparica, num total estimado de 50 unidades, cuja instalação foi
retomada em fevereiro 2021.
Adequar e uniformizar os sistemas de contentorização às tipologias habitacionais
dominantes em cada localidade, alargando a rede de equipamentos de deposição de
resíduos subterrânea (ilhas ecológicas e moloks) e expandindo o sistema de recolha
porta a porta (PaP):
a. O ponto anterior destaca os 2 principais projetos em curso para o cumprimento
deste objetivo;
b. Em dezembro, foi iniciado o processo aquisitivo de 3 viaturas de recolha, ao
abrigo de candidatura aprovada do POSEUR, que permitirá viabilizar a
implementação de circuitos porta-a-porta de Biorresíduos, resíduos verdes e
fração Resto em várias localidades das freguesias da Charneca e da Sobreda;
c. No domínio das obras em curso do DIOM, estão a ser acompanhadas as
intervenções na EN 377, na rua dos Pescadores, na Romeira-Caramujo e foi
apresentado projeto para a intervenção prevista na rua Capitão Leitão na área
de especialidade dos resíduos.
Assegurar as intervenções de manutenção do espaço público, em particular no que
respeita à conservação dos equipamentos urbanos:
a. Foi dada continuidade ao Projeto de Normalização de Equipamento Urbano
(Papeleiras), que pretende uniformizar os vários modelos de papeleiras
existentes no espaço urbano. Foram colocadas e substituídas 150 papeleiras;
b. No âmbito do Serviço de Manutenção de Contentores, foram assegurados os
seguintes trabalhos que têm como objetivo prolongar o tempo de vida útil de um
extenso parque de equipamentos:
i. Reparação de 224 contentores enterrados, 66 contentores semienterrados
(moloks) e 1009 contentores de superfície;
ii. Reforço e substituição de 322 contentores individuais, 845 contentores de
800 e 1000 litros, substituição de 28 contentores de polietileno nos
contentores enterrados e substituição de um saco acessório num contentor
semienterrado;
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iii. Lavagem em estaleiro de 812 contentores de 800 litros, 52 contentores de
polietileno dos contentores enterrados e 48 lonas dos contentores
semienterrados;
iv. Lavagem e desinfeção na via publica de 6780 contentores de superfície por
empresa prestadora de serviços, o que representa, em média, 1,5 lavagens do
parque de 4492 contentores de proximidade instalado. De destacar ainda os
219 contentores enterrados e os 43 contentores semienterrados lavados com
a viatura municipal adquirida especificamente para contentores de grande
volumetria.
Reforçar e modernizar os recursos afetos aos serviços de gestão de resíduos e limpeza
urbana: neste ponto, destaca-se a preparação das peças do procedimento aquisitivo
para 5 viaturas de recolha de biorresíduos e da fração resto e respetivos contentores,
no âmbito da candidatura POSEUR aprovada já mencionada neste relatório, e cujos
concursos públicos internacionais serão lançados em 2021. O plano aquisitivo previsto
para 2020 foi cumprido na íntegra, designadamente, o plano de renovação de frota e
de equipamentos.
11. Planeamento e Gestão de Recursos
Acompanhar a candidatura aprovada ao POSEUR, para implementação de rede para
recolha seletiva de Biorresíduos.
Elaboração e acompanhamento da execução da candidatura ao POSEUR, 2.º Aviso,
tendo em vista implementação de uma rede de recolha seletiva de Biorresíduos. A
candidatura foi aprovada em junho e foram desenvolvidas, entretanto, as seguintes
ações:
a. Preparação do concurso para a aquisição das 3 primeiras viaturas de recolha RU
(de 7 aprovadas);
b. Fornecimento e instalação de 14 contentores enterrados para a recolha de
biorresíduos por proximidade, na Costa da Caparica;
c. Aquisição de 800 contentores de 120L para um dos primeiros circuitos de recolha
porta a porta de biorresíduos na União de Freguesias da Charneca e Sobreda em
2021;
d. Elaboração do caderno de encargos para o concurso da dinamização do plano de
comunicação previsto na candidatura.
Promover campanhas de informação e sensibilização nas áreas da higiene e limpeza
urbana
Preparação de Campanha para a implementação de Projeto de Compostagem
Doméstica que inclui a atribuição, numa 1ª fase piloto, de 200 compostores domésticos
a famílias residentes em moradias com jardim ou horta. O Manual de Boas Práticas a
entregar às famílias participantes e a campanha estão em elaboração, em parceria com
a Divisão de Sensibilização Ambiental.
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Controlo dos indicadores de gestão do DHU para a elaboração dos relatórios de
atividade e tomada de decisões sobre a estratégia e planeamento do setor de atividade
em causa.
12. Bem-estar animal
Promover a saúde, proteção, controlo da população e bem-estar animal, tendo por base
as boas práticas, a legislação em vigor, a visão estratégica e a disponibilidade de recursos
necessários à sua concretização:
a. Episódios de vistoria, com ou sem o apoio das forças policias, sobre ocorrências
com animais de companhia a nível de maus tratos ou negligência – 73;
b. Ocorrências de urgência, fora de horas de funcionamento, com intervenção
conjunta das forças policiais – 18;
c. Entrada de animais no Centro Recolha Oficial (recolhas, entradas compulsivas
ou abandono à porta) – 54;
d. Saída de animais do Centro Recolha Oficial (reclamados, adotados ou morte) –
43;
e. Episódios de tratamento a animais alojados no Centro de Recolha,
encaminhados por associações parceiras ou oriundos de situações de maus
tratos ou negligência – 98;
f. Episódios de profilaxia (vacinas) a animais alojados no Centro de Recolha,
encaminhados por associações parceiras ou oriundos de situações de maus
tratos ou negligência – 102;
g. Episódios de Identificação eletrónica de animais alojados no Centro de Recolha,
encaminhados por associações parceiras ou oriundos de situações de maus
tratos ou negligência – 282;
h. Testes para as doenças infeciosas específicas – 67;
i. Processos documentais criados, com resposta – 759;
j. Visita institucional ao CRO da Sra. Deputada do partido PAN Dr.ª Cristina
Rodrigues;
k. Inclusão do SVM no Plano de Contingência Covid19 da Câmara Municipal de
Almada como atividade essencial;
l. Ação de sensibilização com o SEPNA, a munícipes que passeavam canídeos,
alertando para cuidados extra de higienização dos animais, face à pandemia
Covid19;
m. Reforço de esterilizações a animais errantes, com contrato de prestação de
serviços com médico veterinário;
n. Candidatura do Município de Almada para a Campanha de Identificação de Cães
e Gatos, ao abrigo do Despacho n.º 10286/2020 de 26 de outubro;
o. Contrato com Hospital Veterinário para resolução de situações emergentes e
urgentes com animais sem detentor, na via pública.
Articular com as associações de proteção animal do Concelho, implementando o
trabalho em rede, a profissionalização e a ampliação de rede de cuidados animais em
risco:
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a. Esterilizações/Castrações sobre animais apresentados pelas associações
parceiras, animais do Centro Recolha Oficial ou animais adotados – 308;
b. Elaboração da proposta de Regulamento de Cuidadores de Felinos de
Almada;
c. Reunião com Associação Amigos dos Animais da Costa da Caparica para
planeamento e decisão de local para instalação primeiro parque para
matilhas;
d. Reunião relacionada com o projeto de implementação da Provedoria dos
Animais do Município de Almada;
e. Reunião - Voluntariado: Programa Municipal e Banco Local (DIIS);
f. Reunião com Coordenador Municipal de Proteção Civil (SMPC);
g. Proposta de inclusão do SVM na Matriz de Responsabilidades do Plano
Prévio de Intervenção (PPI) – Vagas de Frio e Ondas de Calor do SMPC;
h. Disponibilização de 6 jaulas amovíveis à Provedoria dos Animais do
Município de Almada para apoio ao Plano de Contingência Covid19;
i. Instalação da primeira armadilha para contenção de matilhas na praia da
Cabana do Pescador;
j. Construção e decoração de 7 abrigos para gatos para colocação na via
pública;
k. Celebração de Protocolo com Associação Onde há Gato.
Desenvolver e implementar ações de sensibilização para a temática animal, assentes na
detenção responsável, na promoção da adoção e na educação das futuras gerações:
a. Animais adotados e cedidos a Associações – 38;
b. Elaboração de catálogo com animais do CRO para adoção, divulgação nos sites
Facebook e Instagram da Câmara Municipal de Almada;
c. Recolha de fotografias de animais do CRO para elaboração de calendário
solidário em parceria com Faculdade Ciências e Tecnologia/UNL;
d. Candidatura do Município de Almada ao apoio financeiro destinado à realização
de ações de sensibilização da população para os benefícios da esterilização de
cães e gatos no âmbito do Despacho nº 9834-A/2020 de 12 de outubro.
Garantir a saúde pública veterinária do Concelho, implementando o Programa Nacional
de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva e Outras Zoonoses (PNLVERAZ) e demais
medidas necessárias:
Devido à pandemia Covid19 ocorreu suspensão temporária da campanha vacina
antirrábica:
a. Vacinação antirrábica de 278 animais em regime de campanha e 52 animais
detidos no Centro de Recolha e adotados;
b. Identificação eletrónica - 162 animais em regime de campanha e 120 animais
intervencionados no Centro de Recolha;
c. Quarentenas devido a agressão por parte de animais – 24.
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Dar continuidade aos estudos e projetos necessários a construção e estruturas anexas
do novo Centro de Recolha e da sua interação com os diversos agentes promotores da
proteção animal:
a. Obras melhoramento espaço antigo do canil – novas coberturas, substituição
telhas partidas, reparação do piso, nivelamento entrada superior;
b. Montagem de 3 jaulas amovíveis para alojamento temporário;
c. Melhoramento das condições estruturais do CRO;
d. Receção provisória da EOP de novo abrigo para cães no CRO, com 10 boxes;
e. Visita a canil abandonado na Quinta da Matosa, para avaliação de futura
requalificação das condições estruturais do CRO;
f. Reunião preparatória para construção de novo Centro de Bem Estar Animal/CRO.

13. Autoridade Veterinária
Garantir a implementação de políticas, ações e programas que visem uma adequada
Saúde Pública Veterinária de âmbito municipal
Efetuadas 12 reuniões com educadoras de jardins de Infância de diferentes
agrupamentos de escolas e aplicação de inquéritos a 180 crianças entre os 3 e
os 6 anos, no âmbito do estágio à Ordem dos Nutricionistas;
Várias reuniões na Creche e Jardim de Infância 1º de Maio, sobre o projeto
“Vamos Aprender a Comer Bem”, no âmbito do estágio à Ordem dos
Nutricionistas da Sara Oliveira;
Frequência do XII Congresso da Ordem dos Médicos Veterinários, durante uma
tarde;
Participação, como coautores de um Poster, subordinado ao tema
“Desenvolvimento de um PACE-Retalho para futura implementação em
peixarias no concelho de Almada – estudo prévio”, na 3º Reunião Internacional
da Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia;
Reunião técnica na Direção Geral de Alimentação e Veterinária;
Visita aos diversos locais de trabalho de Vale Figueira Parque, com distribuição
de informação escrita sobre medidas de prevenção da COVID-19,
nomeadamente boas práticas de higiene, distanciamento social e proteção
individual;
Doze vistorias técnicas, com o SEPNA, no âmbito da saúde e bem estar de
animais de companhia;
Três vistorias conjuntas com o SEPNA, no âmbito da saúde e bem estar de
animais de espécies pecuárias;
Vistoria conjunta com Fiscalização municipal, no âmbito da saúde e bem estar
de animais de companhia;
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Duas vistorias com o SEPNA/GNR, por crime ambiental de encaminhamento
ilegal de subprodutos de origem animal, no âmbito da higiene e segurança
alimentar;
Efetuadas 4 vistorias a estabelecimentos de máquinas de “vending” para
emissão de parecer sanitário;
Emissão de parecer sanitário sobre a reabertura dos mercados “Agrobio”;
Reunião com a Proteção Civil e Autoridade de Saúde, sobre os Parques de
Campismo;
Elaboração de Lista de Autoavaliação para estabelecimentos de Restauração e
Bebidas;
Avaliação técnica dos Planos de Contingência e Planos de Higienização
elaborados pelos Parques de Campismo do concelho;
Elaboração de normas, no âmbito da pandemia COVID-19, para aplicação nos
refeitórios municipais;
Três atendimentos a munícipes, no âmbito da higiene e segurança alimentar;
Apoio técnico à organização dos eventos Mercados Biológicos, Mercado da
Horta, Mercado das Artes, Ofícios e Sabores e Feira do Mocho, assim como
avaliação dos Planos de Contingência;
Duas vistorias conjuntas com o SEPNA/GNR Sesimbra, no âmbito da saúde e
bem estar de animais de companhia, em substituição, por impedimento da
médica veterinária municipal de Sesimbra;
Vistoria de licenciamento de um Centro de Atendimento Médico Veterinário, no
âmbito da CTC, prevista no Decreto-lei nº 184/2009;
Garantir a verificação e acompanhamento dos estabelecimentos que comercializam
produtos de origem animal
Vistoriados 10 refeitórios de Instituições Particulares de Solidariedade Social, no
âmbito do estágio da aluna Joana Ferreira, da FCT, dos quais resultaram autos
de vistoria;
Vistoria ao Apoio de Praia “Espaço 20”, na Praia Nova, no âmbito da restauração
e bebidas, do qual resultou notificação de correção de não conformidades;
Realizadas 2 vistorias aos Parques de Campismo do Clube de Campismo de
Lisboa (norte e sul), na Costa da Caparica, com a Divisão de Fiscalização,
Contraordenações e Execuções Fiscais e gabinete de Proteção Civil;
Vistoria aos refeitórios de Vale Figueira Parque, D. João de Portugal e refeitório
do SMAS, no âmbito da implementação de medidas de segurança, higiene e
distanciamento social;
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Visita ao Centro Cultural Juvenil de Santo Amaro, para verificação das condições
técnico-funcionais da distribuição de refeições de apoio social, no âmbito da
higiene e segurança alimentar;
Vistoria sanitária ao “Pavilhão do Liberdade Futebol Club”, para verificação das
questões relacionadas com a higienização dos espaços, no âmbito do apoio
social a sem abrigos;
Vistoriados 7 Parques de Campismo, no âmbito do Plano de Contingência;
Vistoria com a Divisão de Fiscalização, no âmbito da Restauração e Bebidas, a
um estabelecimento na Charneca de Caparica;
Duas vistorias de licenciamento a estabelecimentos de Restauração e Bebidas
não sedentária;
Ação conjunta de fiscalização da atividade de cargas e descargas de pescado na
lota da Costa da Caparica, com técnicos da Direção Geral de Alimentação e
Veterinária e vários serviços camarários;
Ação de fiscalização conjunta, no âmbito da Restauração e Bebidas, a três
estabelecimentos na Costa da Caparica;
Quatro vistorias de licenciamento a equipamentos de venda ambulante;
Vistorias a estabelecimento de comércio a retalho de carnes e seus produtos e
a retalho de pescado e seus produtos, no âmbito do PACE-Retalho;
Acompanhar e fiscalizar eventos ou atividade de domínio público que envolvam a
comercialização e laboração de produtos de origem animal
Vistoria aos operadores de restauração e bebidas não sedentária presentes na
“Feira do Fumeiro da Costa da Caparica”;
Apoio e documentação a orientações e recomendações para o funcionamento
do comércio a retalho;
Duas vistorias aos operadores de restauração e bebidas não sedentária
presentes na “Feira do Mocho”, no jardim da Cova da Piedade;
Vistoria aos vendedores ambulantes presentes na Feira do Feijó;
Assegurar o fornecimento de refeições às crianças que frequentam os jardins-deinfância e o 1º ciclo do ensino básico da rede pública, incluindo a gestão e controlo hígiosanitário 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.
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Verificar e inspecionar os refeitórios das escolas básicas do 1º ciclo, no âmbito
da higiene e segurança alimentar: foram realizadas 16 vistorias técnicas aos
refeitórios escolares em colaboração com a Divisão de Educação dos quais
resultaram autos de vistoria;
Verificar e inspecionar os refeitórios das escolas básicas do 2º e 3º ciclos e
secundárias, no âmbito do programa PACE – Cantinas Escolares, da Direção
Geral de Alimentação e Veterinária e da Direção geral dos Estabelecimentos
Escolares: foram realizadas 3 vistorias técnicas, das quais resultaram autos de
vistoria;
Avaliação de ementas relativas aos meses de junho e julho, para as escolas
básicas e jardins de infância;
Avaliação de ementas relativas ao mês de agosto, para os ATL´s e Colónias de
férias;
Avaliação de ementas relativas ao 1º semestre do ano letivo 2020/2021, para as
escolas do 1º Ciclo do ensino básico;
Vistoria à EB Feliciano Oleiro, para averiguar as questões de higiene e segurança
alimentar, no âmbito da preparação e fornecimento de refeições de apoio
social;
Colaboração na análise, verificação e melhoria das ementas propostas pelo
IASFA para o 2º período do ano letivo de 2019/2020;
Visitas a 7 escolas do 1º ciclo do ensino básico, no âmbito da implementação do
Plano de Controlo de Pragas;
Avaliação das condições de alojamento e higiossanitárias do projeto educativo
“O Pinto Ficou Na Escola”, da Escola Básica do 1º Ciclo nº1 do Laranjeiro;
Avaliação do Plano de Contingência, elaborado pela empresa UNISELF, para os
refeitórios das escolas básicas do 1º ciclo;
Elaboração de e-books “Vamos Aprender a Comer Bem-Hora de Brincar”, no
âmbito do estágio à Ordem dos Nutricionistas.

14. Gestão cemiterial
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Foram realizados 2352 atos funerários, distribuídos da seguinte forma:
a. Inumações – 681;
b. Cremações – 1288;
c. Exumações – 383.
Foram ainda cedidos 87 ossários e realizadas 154 cremações de ossadas.
Outros trabalhos realizados:
a. Início da realização de turnos no Crematório, aumentando o número de vagas
semanais para cremação, passando das 26 semanais para 42;
b. Recuperação dos trabalhos de exumação de restos mortais, não realizados no
período de encerramento dos cemitérios a visitas, por motivo da pandemia
COVID 19;
c. Reposição de saibro em campas abatidas e corte de infestantes;
d. Libertação de áreas de inumação, através da cremação e depósito em cendrário
de restos mortais (ossadas) não reclamadas, ao longo dos anos de existência do
cemitério de Vale Flores, que se encontram depositadas em coval a maior
profundidade;
e. Continuação dos trabalhos de corte de arbustos e árvores mortas, em fim de
vida ou em risco de queda;
f. Limpeza de taludes e relvados em situação de asfixia, através da realização de
podas em espécies arbóreas.
15. Gestão e manutenção de frota
Em 2020 foram realizados 42 procedimentos de aquisição de bens e serviços,
acessórios e peças de reparações para viaturas e máquinas da frota municipal, que
financeiramente se refletiram nas seguintes despesas:
Capital:



Viaturas- € 899.699,82
Máquinas – €288.903,34

Correntes:



Viaturas – €744.498,23
Máquinas- €124.278,57

Foram realizados 5 procedimentos aquisitivos para dar continuidade ao Plano de
Renovação de Frota aprovado, com a aquisição de:
a. Aquisição de um trator para a Divisão de Espaços Verdes;
b. Aquisição de um Dumper com Rodas;
c. Aquisição de uma viatura pesada de transporte de passageiros;
d. Aquisição de uma viatura de 7 toneladas;
e. Aquisição de uma viatura pick-up.
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Num total de:




Viaturas – €381.496,80
Máquinas – €64.267,50

No decorrer do ano 2020, foram emitidas 2064 ordens de trabalhos de manutenção
preventiva e corretiva para viaturas e máquinas da frota Municipal, das quais 1736
foram executadas internamente e 328 com recurso à subcontratação (Contratos de
manutenção).
A Divisão assegurou o transporte de pessoas e bens, através do Serviço Geral de
Transportes num total de 1074 pedidos de viaturas sendo que 19 desse total
correspondem a pedidos em autocondução.
Foram realizadas 135 inspeções periódicas obrigatórias à frota municipal, e substituídos
12 identificadores da Via Verde.
Verificaram-se as seguintes Participações de Acidentes, com o envolvimento de
terceiros e viaturas da frota Municipal, que foram regularizadas:
a. Viaturas da DLU - 70 Participações;
b. Outros Serviços - 28 participação.
16. Empreitadas e manutenção
Foram realizadas 348 intervenções de manutenção por administração direta, no valor
97.293,79€.
Empreitada de Construção de reentrâncias, colocação de estruturas para contentores
de superfície e instalação de contentores enterrados”;
Empreitada ligação da Rua António Nobre ao parque de estacionamento dos Bombeiros
Voluntários de Cacilhas;
Empreitada de reparação e construção de diversos pavimentos pedonais e rodoviários
no Concelho de Almada – União de Freguesias – Monte de Caparica-Trafaria-Costa da
Caparica:
i. Av. Bulhão Pato e Av. de Liberdade –Trafaria;
ii. Vias de acesso às praias da Costa de Caparica;
iii. Reorganização do estacionamento e pavimentação Fonte da Telha.
Empreitada de reparação e construção de diversos pavimentos pedonais e rodoviários
no Concelho de Almada- União de Freguesias - Almada-Laranjeiro-Feijó:
i. Cova da piedade - Largo Comandante José Braz.
Reparação e construção de diversos pavimentos pedonais e rodoviários no Concelho de
Almada- União de Freguesias - Charneca-Sobreda:
i. Rotunda da Quinta de Cima – Sobreda;
ii. Drenagem do estaleiro do Alto do Índio;
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iii.

Rotunda dos Zagallos.

Empreitada de requalificação e valorização do espaço público no Concelho de Almada –
União de Freguesias Monte Caparica-Trafaria-Costa;
Empreitada de requalificação e valorização do espaço público no Concelho de Almada –
União de Freguesias – Almada-Laranjeiro-Feijó:
i. Intervenção no Campo Soares dos Reis;
ii. Intervenção nos acessos do Parque urbano de Almada;
iii. Floreiras Praça São João Baptista;
iv. Acessos ao jardim infantil do Parque da Paz.
Empreitada de requalificação e valorização do espaço público no Concelho de Almada –
União de Freguesias - Charneca-Sobreda;
Empreitada genérica em Edifícios Municipais – Carpintarias, serralharias e construção
civil;
Empreitada genérica em Edifícios Municipais – Pinturas:
i. Sala Pablo Neruda;
ii. Habitação Social – Quinta de Santo António;
iii. Centro de Saúde da Trafaria;
iv. Cooperativa Piedense.
Empreitada genérica em Edifícios Municipais – Rede de Esgotos e distribuição de água:
v. Habitação Social – Quinta de Santo António;
vi. Presídio da Trafaria;
vii. Arquivo Conde Ferreira.
Empreitada genérica em Edifícios Municipais – Eletricidade e Telecomunicações:
viii. Presídio da Trafaria – Infraestruturas das instalações elétricas;
ix. Habitação Social – Praceta Luís da Sá nº 8 – Alteração do quadro elétrico de
serviço comuns;
x. Edifício DMOMU – Controlo e acessos e rede eletricidade e Reprogramação da
iluminação da fachada do Edifício dos Serviços Técnicos;
xi. Iluminação da EB de Almada;
xii. Cooperativa Piedense;
xiii. Centro de Saúde da Trafaria.
Empreitada genérica em diversos edifícios municipais – Coberturas;
Empreitada genérica – Obras de consolidação de muros na via pública:
i. Quinta da Adega e Rua Petrónio Amor de Barros e Rua de Moçambique;
ii. Azinhaga de Pêra (Taludes);
iii. Almaraz execução de contenção dos taludes.
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Projeto de alterações das Instalações dos Trabalhadores da DEV (Espaços Verdes) e DSAL
(Limpeza Urbana) – Laranjeiro – Mercado do Laranjeiro – Rua D. Duarte;
Requalificação das Instalações dos Trabalhadores do Viveiro do Alto do Índio;
Projeto de Requalificação das Instalações dos Trabalhadores do Viveiro dos Capuchos;
Empreitada de Requalificação do canil municipal boxes para cães e ligação de edifício à
entrada das traseiras;
Empreitada de” Execução do Parque Infantil do parque Urbano do Pragal”;
Acessos ao Parque Infantil do Jardim do Parque Urbano do Pragal;
Empreitada de “Execução do Parque Infantil do Jardim da Criança – Laranjeiro”;
Projeto de Requalificação de parte do Parque Juvenil do Jardim Urbano da Costa de
Caparica;
Empreitada de eletrificação dos armazéns do Alto do Índio;
Empreitada de execução de pavimentos do edifício de Vale Figueira;
Empreitada de Reparações na cobertura do Mercado da Charneca;
Empreitada de Reabilitação da Cobertura do Mercado Municipal do Monte da Caparica;
Projeto de Reabilitação do mercado municipal abastecedor;
Remodelação da Cobertura do Parque da Paz;
Projeto de execução do Jardim Infantil da Praceta Olivério Serpa- Costa de Caparica;
Empreitada de Iluminação Pública caminho viveiro e caminho agrícola - Parque da Paz;
Empreitada de abertura de valas em pavimento especial no paredão da costa de
Caparica;
Empreitada de Conservação, Manutenção de Calçadas e Construção Civil do Concelho
de Almada - 1ª Ação;
Empreitada de Construção de 200 ossários na 16ª secção - Cemitério de Vale Flores;
Projeto de pavimentações rodoviárias;
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Projeto de Ponte Pedonal PMU V. Figueira;
Projeto de cobertura em cápsula para o Museu da cidade;
Projeto de impermeabilização da Cobertura do Museu da Cidade;
Projeto de Rotunda do ALDI;
Reabilitação do Jardim Público da Cova da Piedade;
Empreitada de Rotunda do ALDI;
Empreitada de "Remate Norte Parque da Paz";
Empreitada Requalificação de parte do Parque Juvenil do Jardim Urbano da Costa da
Caparica;
Empreitada Requalificação do parque Infantil da R. Vale do Tojeiro-Caparica;
Vistoria com base na garantia de obra - Cobertura dos Pavilhões de Vale Figueira;
Receção definitiva - Coberturas dos pavilhões de Vale Figueira;
Empreitada de Requalificação do canil municipal boxes para cães e ligação de edifício à
entrada das traseiras;
Acessos ao Parque Infantil do Jardim do Parque Urbano do Pragal;
Empreitada de “Execução do Parque Infantil do Jardim da Criança – Laranjeiro”;
Empreitada de execução de pavimentos do edifício de Vale Figueira;
Requalificação Copa Aquecidos – Vale Figueira;
Empreitada de Execução do Jardim do Monte de Caparica – Rua do Chafariz Público;
Vistoria para efeitos da Liberação de Caução da Empreitada Coberturas e parâmetros
exteriores do armazém do Alto Índio;
Vistoria para efeitos da Liberação de Caução da Empreitada Reformulação de tetos
falsos e instalações elétricas e segurança contra risco de incêndios no edifício
DMOPATDE;
Vistoria para efeitos da Liberação de Caução da Empreitada continuação da
requalificação das instalações dos trabalhadores do Alto Índio;
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Vistoria para efeitos da Liberação de Caução da Empreitada para reformulação das
instalações elétricas do Museu Naval;
Vistoria para efeitos da Liberação de Caução da Empreitada Fornecimento e aplicação
de material retrorrefletor de aplicação a quente;
Empreitada do Parque Infantil do parque urbano do Frois – Caparica;
Empreitada da requalificação da Rua dos Pescadores – Costa de Caparica;
Projeto do Reperfilamento da Estrada Florestal na Costa de Caparica, no lanço Praça Nª
Sr.ª dos Navegantes – Giramar;
Empreitada do Reperfilamento da Estrada Florestal na Costa de Caparica, no lanço Praça
Nª Sr.ª dos Navegantes – Giramar;
Empreitada da revisão geral da cobertura e substituição do equipamento AVAC – Fórum
Romeu Correia;
Projeto para aquisição de serviços especializados – produção e homologação de
cartografia topográfica vetorial à escala 1:10000 e atualização de cartografia topográfica
vetorial à escala 1:1000;
Projeto da Av.ª do Mar – Aroeira;
Projeto do Parque urbano de Vila Nova de Caparica;
Projeto do parque infantil do Parque Urbano do Frois – Caparica;
Empreitada “Requalificação das Instalações Municipais do Viveiro dos Capuchos”;
Receção definitiva à Empreitada “Requalificação de espaço de recreio infantil do Jardim
Dr. Alberto Araújo”;
Vistoria para efeitos da liberação de caução da Empreitada “Reparação e pintura do
elevador da Boca do Vento”;
Vistoria para efeitos da liberação de caução da Empreitada “Requalificação do Parque
das Areias – Costa de Caparica”;
Empreitada “Parque Urbano Comandante Júlio Ferraz”;
Empreitada “Construção de Equipamento de R.S.U. e de Operação da Rede de Água Charneca da Caparica”.
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17. Conservação do Espaço Público
Conservação, valorização do espaço público incluindo toda a componente
infraestrutural, arruamentos, iluminação, segurança e elementos verdes, conservação
e qualificação da rede viária e de arruamentos e designadamente dos eixos
fundamentais municipais, incluindo as seguintes intervenções por administração
direta:
a. Calçadas, execução de 141 intervenções.
b. Construção Civil, execução de 69 intervenções.
c. Tapa-buracos, 380 intervenções.
d. Regularizações, 87 intervenções.
e. Repavimentações, 11 intervenções, nomeadamente nas Ruas: de São Pedro, Rua
Soeiro Pereira Gomes, Henrique Medina, Rua Estrela Faria, Rua Laura Alves,
Cidade de Almada, na Freguesia da Charneca de Caparica, Rua da Alembrança, na
Freguesia do Feijó; Av. Da Fundação, Largo Antero de Quental, Rua Pedro Matias
Filipe e Rua Maria da Encarnação, na Freguesia da Cova da Piedade.
f. Pavimentações, 1 intervenção sito na Av. D. Afonso Henriques, Charneca de
Caparica
g. Regas betuminosas, 2 intervenções sito na Praceta Marquês de Pombal e na
Avenida Almirante Azevedo Coutinho, Aroeira, Charneca de Caparica.
h. Sinalização Vertical: execução de 461 intervenções de colocação, reparação, e
substituição de sinais.
i. Impedimentos físicos, execução de 179 intervenções de colocação de 743
impedimentos, 547 baias, 276 balizas flexíveis e 40 frades.
j. Outros Equipamentos, execução de 43 intervenções de substituição de espelhos,
varas e montagens de painéis.
Foram contabilizados 369 processos de abertura de valas com análise efetuadas nos
locais e informações sobre os requisitos técnicos a cumprir. Destes trabalhos foram
concluídos 121, cumprindo para o efeito os requisitos técnicos recomendados apenas
32, tendo sido enviado para os requisitantes para a retificação dos trabalhos 87
processos que não cumpriram com os requisitos exigidos e 19 arquivados por
caducidade de autorização. Os restantes 137 aguarda-se conclusão dos trabalhos.
Empreitadas de Obras Públicas:
a. Empreitada Geral de Iluminação Publica (EOP/38/2019): executados os trabalhos no
Jardim do Rio e Cais do Ginjal, entre o Jardim e os Restaurantes, a mudança da torre
de iluminação da Cova do Vapor para o Estaleiro Municipal do Alto do Índio com
novos projetores LED e instalação de cabo elétrico na Praia do Rei para alimentação
das Cancelas do Controlo de Acesso às Praias. Em fase de execução dos trabalhos
no Parque das Areias e na Reformulação da iluminação para LED da zona central do
Paredão, entre os apoios Tarquínio e Paraíso.
b. Acompanhamento e conclusão da Empreitada de Repavimentação de Arruamentos
e Parques de Estacionamento em vários locais do Concelho.
c. Proposta de lançamento de procedimento de projeto de execução – Requalificação
do Estaleiro do Alto do Índio.
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Plano anual de iluminação pública para 2019/2020: análise de orçamentos da EDP com
aprovação superior de 16 locais de intervenção:
a. Rua da Manobra, Pragal, com instalação de 8 aparelhos de iluminação.
b. Avenida Prof. Egas Moniz, em frente do DRH, com instalação de 1 aparelho de
iluminação.
c. Rua da Ermida, Pragal, com instalação de 1 aparelho de iluminação.
d. Rua Justino Montalvão, Charneca de Caparica: com instalação de 3 aparelhos de
iluminação.
e. Travessa entre Rua Ferreira e Rua Pulido Valente, Feijó: com instalação de 4
aparelhos de iluminação.
f. Rua Luísa Sigeia, junto da Avenida bento Gonçalves, Almada: com instalação de 1
aparelho de iluminação.
g. Rua da Brieira, Charneca de Caparica: com instalação de 32 aparelhos de
iluminação.
h. Rua Mário de Sá de Carneiro, Almada: com instalação de 2 aparelhos de iluminação.
i. Estrada do Raposo, junto da EN377, Trafaria: com instalação de 3 aparelhos de
iluminação.
j. Rua D. José de Alarcão – Parque Infantil, Pragal: com instalação de 2 aparelhos de
iluminação.
k. Caminho pedonal entre a Rua Conde Ferreira e a Rua Manuel Sousa Coutinho,
Almada: com instalação de 2 aparelhos de iluminação.
l. Travessa Quintinha da Foz, na zona do Parque de estacionamento das Piscinas,
Charneca de Caparica: com instalação de 10 aparelhos de iluminação.
m. Rua da Manobra, Pragal: com instalação de 8 aparelhos de iluminação.
n. Praceta Paralela à Praceta Antero de Figueiredo: com instalação de 4 aparelhos de
iluminação.
o. Caminho de acesso e parque de estacionamento do Cemitério de Vale Flores, Feijó:
com instalação de 5 aparelhos de iluminação.
p. Rua Miradouro, Marco Cabaço: com instalação de 1 aparelho de iluminação.
Infraestruturas de Portugal sobre IP do IC20: continua-se a aguardar a validação da
proposta das Infraestruturas de Portugal sobre a proposta da CMA para separação dos
circuitos de IP dos Nós do IC20.
Renovação do Contrato de Concessão CMA-EDP: 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, segundo
a Lei nº 31/2017, de 31 de maio de 2017. Aguarda-se decisão sobre a criação ou
nomeação do grupo de trabalho. O procedimento imposto pela lei foi alterado para
2022, estando a ERSE a elaborar novos contratos de concessão.
Continuação dos trabalhos referentes à sinalização horizontal e vertical no Concelho de
Almada.
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Continuação dos trabalhos referente às Pavimentações 2020-2021 no Concelho de
Almada.
Medições, orçamentos e peças desenhadas de repavimentações, a incluir no plano de
conservação de rede viária, anos 2021-2023:
a. Bairro da Nossa Senhora da Piedade, em Almada e Cova da Piedade: 15 ruas:
I.
Rua Ilha das Maldivas.
II.
Rua Bombaim.
III.
Rua Rio da Prata.
IV.
Rua Ilha de Santa Helena.
V.
Rua Safim.
VI.
Rua Alcácer Ceguer.
VII.
Rua de Mazagão.
VIII.
Rua Ilha de São de Lourenço.
IX.
Rua Arzila.
X.
Rua São Jorge da Mina.
XI.
Rua Ilha Formosa.
XII.
Rua Azamar.
XIII.
Rua Tânger.
XIV.
Praça de Ceuta.
XV.
Rua Rio Infante.
b. Arruamentos na Charneca de Caparica: 11 ruas:
I.
Rua do Miradouro.
II.
Rua Brites de Almeida.
III.
Rua Professor Egas Moniz.
IV.
Travessa Professor Egas Moniz.
V.
Travessa Florbela Espanca.
VI.
Rua Josefa de Óbidos.
VII.
Travessa dos Bons Amigos.
VIII.
Travessa Josefa de Óbidos.
IX.
Rua Pedro Soares.
X.
Travessa Dr. João de Barros.
c. Quinta do Conde de Mascarenhas - Charneca de Caparica.
d. Rua Filipe Folque – Laranjeiro.
e. Rua Dona Filipa de Lencastre - Charneca de Caparica.
f. Rua António Calado – Sobreda.
g. Rua do Poço – Charneca de Caparica.
Atualização do plano 2020-2021 de repavimentações no concelho de Almada.
Intervenções na manutenção de Semáforos:
a. SS K – Av. José Cardoso Pires, Pragal.
b. SS 5 - Rotunda da Rua D. João de Castro com a Av. D. Nuno Álvares Pereira, Almada.
c. SS 15 – Viaduto do Brejo Vinte e Três de Julho, Avenida, Cova da Piedade.
d. SS 17 - Rua da Cruz Vermelha Vinte e Três de Julho, Avenida, Laranjeiro.
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e. SS 25 - Av. 1º de Maio, Av. Aresta Branco - Costa da Caparica.
f. SS 27 - Cruzamento com Rua Manuel Agro Ferreira e passadeira Escola Afonso de
Albuquerque, avenida, Costa de Caparica.
g. SS 29 – Azinhaga de Pêra, Caparica.
h. SS 31 – Rua de Pedro Costa, Charneca de Caparica.
i. SS 32 – Rua Mário Casimiro com a Estrada Nacional N377, Charneca de Caparica.
j. SS 35 – Cruzamento do Texugo EN10.1, Sobreda.
k. SS 40 - Mercado da Costa de Caparica Dr. Aresta Branco, avenida, Costa de Caparica;
l. SS 41 - Avenida 25 de abril com Av. Aresta Branco, Costa de Caparica.
m. SS 43 – Passadeira da GALP, Praça Lopes Graça, Rua Borges do Rego e Av. 23 de
Julho, Laranjeiro.
n. SS 44 - Rua Catarina Eufémia, Vale Figueira, Sobreda.
o. SS 46 – Rua dos Três Vales, Caparica.
p. SS 57 - Rotunda da Rua Direita/Rua Câmara Pestana, Pragal.
q. SS 59 – Rua dos Álamos com a Av. 23 de Julho, Laranjeiro.
r. SS 60 – Rua São Lourenço Poente, Av. Torrado da Silva, Caparica.
s. SS 61 - R. Conceição Sameiro Antunes Bento Gonçalves, Avenida, Cova da Piedade;
t. SS 65 - Rotunda paragem MST, Monte Caparica.
u. SS 69 – Radar da Estrada de Vale Mourelos, Feijó.
Levantamento da sinalização vertical e horizontal, referente às passagens de peões nas
Freguesias da Costa da Caparica, Caparica, Trafaria e Charneca de Caparica – Trabalho
concluído.
Análise da sinalização vertical e horizontal, referente às passagens de peões nas
freguesias da Cova da Piedade, Feijó, Laranjeiro, Caparica, Costa da Caparica, Trafaria,
Charneca de Caparica e Sobreda.
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Planeamento Estratégico, Gestão e Ordenamento do Território
1. Planeamento Urbanístico
Desenvolver o processo de RPDMA (Revisão do Plano Diretor Municipal de Almada):
a. Asseguraram-se várias reuniões internas/externas, bem como com a administração
visando o acompanhamento e a validação da proposta de plano, tendo-se seguido os
respetivos trabalhos de atualização e ou aditamento dos vários elementos que
compõem ao proposta de plano, nomeadamente: a Planta de Ordenamento:
Classificação e Qualificação do Solo e da Planta de Ordenamento; Programação
Estratégica / programa de execução e plano de financiamento; regulamento;
Condicionantes, Estrutura Ecológica Municipal; Riscos; RAN e REN exclusões e
Inclusões e Mapa de Classificação Acústica, tendo-se formatado a proposta final de
plano para apreciação e validação da administração em Dezembro de 2020,
contendo todo o conteúdo documental necessário para envio para apreciação pela
Comissão Consultiva (coordenada pela CCDR-LVT);
b. Assegurou-se a preparação e o apoio para a adjudicação de duas equipas técnicas
distintas, uma para a elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), e outra
para a realização dos Mapas de Ruído, ao qual se seguiu o acompanhamento às
respetivas fases de trabalhos técnicos (atualização do Relatório de definição de
âmbito e Relatório Ambiental, em termos de AAE; e as 1ª e 2ª fases do estudo do
Ruido;
c. Procedeu-se à atualização da Carta de ordenamento e do Relatório dos
compromissos urbanísticos, em articulação e validação do DAU;
d. Assegurou-se a revisão da proposta de regulamento, na sequência da ponderação
efetuada e tendo em conta os contributos do DAU; efetuada tabela comparativa da
proposta de regulamento com outros PDM da AML;
e. Procedeu-se à atualização da Carta do Património Cultural, com a classificação como
imóvel de interesse municipal do edifício do cineteatro e cinema da Academia de
Instrução e Recreio Familiar Almadense;
f. Asseguraram-se os trabalhos de conclusão da definição da Estrutura Ecológica
Municipal, incidindo na componente conceptual, gráfica e regulamentar; articulação
com o sistema de vistas integrado na EMM, através da preparação de elementos
vetoriais produzidos no âmbito da Carta do Património Cultural de Almada (pontos
de vista, percursos, quintas, imóveis de interesse cultural), e dos respetivos serviços
dos ecossistemas, em função do parecer da CCDRLVT e das versões mais recentes da
REN bruta e da Planta de Ordenamento;
g. Procedeu-se à elaboração do Programa de Execução e Plano de Financiamento do
RPDMA, incorporando as 55 Intervenções Estratégicas Estruturais (IEE), envolvendo
a articulação com outras unidades orgânicas da Câmara e a articulação com a
proposta de candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência – 2030 no âmbito da
definição do quadro preliminar de prioridades metropolitanas;
h. Procedeu-se à divulgação pública da caducidade da servidão non aedificandi da
ER377-2, em articulação com o Departamento de Comunicação;
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i. Assegurou-se a adaptação do documento do Relatório de Estado do Ordenamento
do Território (REOT) em Estudos de Caraterização Territorial (documento
complementar e de atualização da versão 2011);
j. Procedeu-se à análise da futura norma técnica do modelo de dados dos PDM a ser
divulgada pela Direção Geral do Território;
k. Assegurou-se o desenvolvimento do Relatório de Monitorização e Avaliação do
Plano, inserido no âmbito do Relatório do Plano;
l. Procedeu-se à elaboração de proposta base de retificação dos limites administrativos
constantes na Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) para posterior decisão
superior, contendo documento com os procedimentos e tramitação necessária para
o efeito.
Consolidar e adequar o conjunto de IGT em vigor e em elaboração:
a. No âmbito da proposta de alteração ao PDMA, foram assegurados os trabalhos de
elaboração da proposta de alteração da Planta de Ordenamento e do Regulamento
do Plano, com vista à sua atualização e adequação às regras de classificação e
qualificação do solo previstas no RJIGT e ao regime de salvaguarda e proteção da
orla costeira estabelecido no POC-ACE.
Relatório de Estado do Ordenamento do Território (REOT):
a. Tendo por base o aditamento efetuado em novembro de 2019 do REOT, versão
incluída no Portal Executivo, procedeu-se ao desenvolvimento de informação de
serviço sobre a compatibilização do REOT analógico com a proposta de REOT
interativo desenvolvida pela Equipa de Projeto de Inovação e Gestão Territorial; e à
integração dos indicadores do REOT analógico na nova estrutura do REOT interativo;
b. Integração dos indicadores do REOT desenvolvido pela DIGTP na nova estrutura do
REOT interativo desenvolvida pela EPIGT;
c. Por solicitação da EPIGT, procedeu-se ao fornecimento do REOT em formato digital
(formato Word) desenvolvido na DIGTP, bem como de toda a informação de
suporte, designadamente os ficheiros Excel de apoio à elaboração dos gráficos e
tabelas constantes no documento.
Apoiar a operacionalização do PPRUF Cacilhas:
a. Foi assegurado o apoio técnico com vista à operacionalização da Unidade de
Execução 1, nomeadamente preparação da informação de base; análise e parecer à
minuta de contrato de urbanização e conclusão do relatório de avaliação cadastral
das parcelas constantes nesta unidade de execução;
b. Asseguraram-se diversas reuniões de apoio, acompanhamento e esclarecimentos
dos promotores privados inseridos na unidade de execução 1, tendentes à
concertação da minuta de contrato de urbanização a celebrar com a CMA.
Apoiar a operacionalização do PP do Novo Centro Terciário da Charneca de Caparica:
a. Foi assegurado o apoio técnico com vista à operacionalização da Unidade de
Execução A, nomeadamente através da preparação da informação de base; emissão
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de pareceres e prestação de esclarecimentos ao DAU e a potenciais
investidores/promotores.
Conclusão PP do Cais do Ginjal e apoio à operacionalização do plano:
a. Asseguraram-se os trabalhos de apoio e de acompanhamento que conduziram à
aprovação, publicação em Diário da República, e submissão do plano na plataforma
do SSAIGT para depósito na Direção Geral do Território, nomeadamente: i)
conclusão da análise e verificação da versão final do Plano de Pormenor; ii)
verificação da instrução final da documentação do Plano de Pormenor; iii)
elaboração de parecer final e minuta de ofício para envio à CCDRLVT; tramitação e
instrução tendente à publicação, deposito e divulgação do plano;
b. Procedeu-se à conversão para Geomedia do PP do Cais do Ginjal a fim de ser
disponibilizado no Geoportal, e no site da CMA.
Conclusão Plano de Urbanização de Almada Poente:
a. Assegurou a conclusão do processo de concertação institucional com o IHRU tendo
em vista a comunicação das orientações finais à equipa técnica para a conclusão da
proposta de plano, através da elaboração do parecer conjunto à fase da
anteproposta de plano, devidamente articulada com o processo de RPDMA;
b. Procederam-se a análises espaciais considerando o PDM em vigor e a proposta de
ordenamento prevista na RPDMA, e a elaboração de pareceres e informações
diversas de apoio ao DAU: i) Informação DIGTP nº25/20 – Análise à informação
prévia de loteamento IPL nº3/19 Quinta de Sto António, Pragal, na área do Plano
Integrado de Almada; ii) Informação DIGTP nº26/20 - Análise à proposta de
requalificação e dinamização do complexo do Pragal – IP; iii) Informação DIGTP
nº27/20 – Op01 – Filipa D´Agua – análise à proposta de alteração à licença de
loteamento da urbanização da Filipa D’Água;
c. Procedeu-se à conversão para Geomedia das propostas do IHRU de ocupação na
área do PUAP, e à materialização em Geomedia da proposta de ordenamento na
área do PUAP.
Plano de Pormenor da Quinta do Almaraz:
a. Procedeu-se á elaboração de proposta de não continuidade do processo de plano e
revogação do contrato com a Equipa técnica.
Acompanhamento do POC-ACE e reavaliação estratégica do Programa Polis da Costa da
Caparica:
a. No âmbito da proposta de alteração ao PDMA, foi assegurada a continuação dos
trabalhos de elaboração da proposta de alteração da Planta de Ordenamento e do
Regulamento do Plano, com vista à plena integração regime de salvaguarda e
proteção da orla costeira estabelecido no POC-ACE, designadamente em termos da
definição do regime de exceção às interdições e condicionamentos impostos por
este programa territorial aos espaços urbanos abrangidos por faixas de salvaguarda
e proteção ao galgamento e inundação costeira de Nível I, bem como das
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disposições construtivas e infraestruturais de acomodação ao avanço das águas do
mar;
b. Desenvolveram-se as propostas preliminares para a base programática (escrita e
desenhada) visando a alteração dos 3 Planos de Pormenor Polis: Praias Urbanas
(PP1), Bairro do Campo da Bola (PP3) e Praias de Transição (PP5).
Realização de outros estudos urbanísticos:
a. Assegurou-se a elaboração Estudo urbano preliminar para a área de Mário
Casimiro, na Charneca da Caparica, e da Entrada da Trafaria, que complementaram
os 55 estudos urbanísticos / projetos estratégicos desenvolvidos no âmbito do
programa de execução e plano de financiamento e fundamentação da
sustentabilidade económica e financeira da RPDMA;
b. Procedeu-se à reformulação do Estudo Urbanístico Picagalo - S. Pedro da Trafaria,
visando a sua submissão a Reunião de Câmara, com submissão de proposta no
Portal Executivo;
c. Encetou-se o inicio da elaboração do estudo relativo ao Projeto Urbano do eixo
central da Charneca de Caparica, nomeadamente através da: i) Definição da
estrutura de mobilidade e acessibilidades; Delimitação de unidades de execução
prioritárias e eixos prioritários de estruturação / transformação morfotipológica e
funcional; ii) Análise dos compromissos urbanísticos existentes neste território, em
articulação com DAU/ DRUA; iii) Estruturação da respetiva memória descritiva e
justificativa;
d. Procedeu-se à elaboração do estudo urbanístico de ocupação do Quartel da Raposa
na sequência do parecer do ICNF, tendo-se assegurado todo o apoio técnico e
logístico ao SMPC para a formalização do estudo e para a transferência destes
terrenos para a esfera de responsabilidade municipal em articulação com o ICNF;
MDN;
e. No âmbito do Portugal 2030, designadamente do Plano de Recuperação e
Resiliência, preparação de documentação referente aos equipamentos escolares,
equipamentos de saúde e áreas empresariais;
f. Procedeu-se no âmbito do protocolo entre o Município de Almada e a Faculdade
de Arquitetura da Universidade de Lisboa, ao pedido de autorização à DGT para
cedência dos ortofotomapas;
g. No âmbito dos conteúdos do site da CMA, articulação com a Divisão de
Comunicação para atualização de informação do PP7 Polis.

No âmbito da criação de novas ARU/ORU, elaboração de relatórios e regulamentos:
a. Aprovação em Reunião de Câmara e na Assembleia Municipal do Relatório de
Discussão Pública e Documento Estratégico da ORU e da Costa da Caparica, com
vista à sua publicação;
b. Publicação em Diário da República ORU da Costa da Caparica;
c. Colaborou-se na revisão do PDM, nos aspetos específicos relativos à revisão do
regulamento para os Núcleos Históricos e Carta do Património.
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No âmbito do acompanhamento das ORU:
a. Foram estabelecidos 36 novos contactos porta a porta com proprietários;
b. Foram efetuados 21 atendimentos personalizados para análise no caso concreto da
potencial candidatura;
c. Aprovaram-se 25 vistorias prévias;
d. Tramitaram-se de 46 candidaturas;
e. Aprovaram-se 15 candidaturas;
f. Concluíram-se 14 obras;
g. Acompanharam-se 35 obras;
h. Elaboraram-se os relatórios de monitorização das ARU.
i. Foram efetuadas 2 declarações para apoio ao arrendamento jovem “Porta 65”.
No âmbito do acompanhamento do IFRRU:
a. Efetuou-se o acompanhamento de 13 candidaturas ao programa IFRRU.
No âmbito das novas competências relativas à gestão urbanística de processos em áreas
delimitadas como ARU e Núcleos Históricos:
a. Assumiu-se a gestão urbanística nas áreas delimitadas como ARU e Núcleos
Históricos na gestão de 760 respostas a processos de diversa ordem (LOT, PC, IPE,
OVP, Certidões, etc.);
De acordo com o Decreto-Lei n.º 67/2019, de 21 de maio, o qual regula a classificação
de prédios urbanos ou frações autónomas como devolutas, e para efeitos da
aplicação da taxa do imposto municipal sobre imóveis, deu-se continuidade ao
processo de apoio ao DAU/DRUA para delimitação de zonas de pressão urbanística.
Assegurou-se o envio da proposta de Alteração Simplificada da REN – Lazareto (no
âmbito da IPL 7/19) para a CCDRLVT e a organização do processo físico e digital.
Procedeu-se à conclusão da proposta de antecipação da RPDMA na área do Almada
Innovation District (AID), no Monte de Caparica, através do estabelecimento de
normas provisórias (regulamento, relatório de fundamentação, proposta de exclusão
à REN e peças gráficas) e organização do processo físico e digital, tendo em vista o seu
envio para a CCDRLVT após o competente despacho superior.
Elaborou-se a análise e parecer ao projeto para construção de uma rotunda na Aroeira,
elaborado pela DMT, rececionado através de GD I/3841/DIOM/2020, através da
informação nº189/DIGTP/2020.
Compilação de informação base (PDMA, Polis, POCACE) para enquadramento do
futuro projeto para a modernização e ampliação do Transpraia, bem como análise à
informação do POCACE sobre esta matéria.
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Sobreposição da proposta do empreendimento da Quinta do Montinhoso com a
proposta de ordenamento, RAN bruta e REN bruta do RPDMA e contabilização das
respetivas áreas e edificabilidade resultante.

2. Licenciamento urbanístico
Informações prestadas
a. Requerimentos sem processo (RSP)…………………………………………………………………..465
b. Licenciamento de operações de loteamento……………………………………………………….73
c. Obras de urbanização……………………………………………………………………………………………2
d. Licenciamento de obras de edificação…………………………………………………………..1 087
e. Apreciação de projetos de especialidades (edificação/ampliação/alteração)……158
f.

Informações em pedidos de emissão de Alvará………………………………………………….21

g. Direito á informação……………………………………………………………………………………………..9
h. Informações prévias de loteamento………………………………………………………………………2
i.

Informações prévias de edificação……………………………………………………………………….75

j.

Informações de suporte a ações de fiscalização da DFCEF………………………………….22

k. Certidões para a constituição de Propriedade Horizontal……………………………………10
l.

Certidões de Destaque…………………………………………………………………………………………..5

m. Exposições diversas…………………………………………………………………………………………….96
n. Vistorias técnicas ao abrigo do art. 89º do RJUE………………………………………………….38
o. N.º total de vistorias e visitas de obra…………………………………………………………………42
p. Atendimentos Públicos telefónicos e por email…………………………………………………218

Informações da Chefe de divisão
a. Processos informados………………………………………………………………………………………………215
b. Processos informados sem circuito……………………………...………………………………………….24
TOTAL – 239

3. Reconversão das AUGI’s
Iniciativas no âmbito da regularização das AUGI:
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a. Durante este ano foram realizadas reuniões de trabalho com os representantes das
Comissões de Administração das AUGI. Considerando a conjuntura vivida durante o
ano a que se reporta o relatório, sempre que tal foi possível, essas reuniões foram
realizadas por videoconferência ou por telefone. Para além das discussões técnicas
em reunião foram analisados e informados os projetos de loteamento em curso
relativos às seguintes AUGI: L n.º 321/84, Bairro dos Leões; L n.º 293/83, Quinta do
Brás; L n.º 258/82 Quinta da Caneira na Sobreda; L n.º 683 Quinta da Romeira; L
654/ Quinta de Sant’Ana; L 255/82 Quinta da Genovesa; L 677/91 Quinta do
Funchalinho; L442/85; AUGI da Quinta da Adega; LO 698/18 Quinta do Perfume; LO
75/14 Quinta do Funchalinho; LO 914/19 Quinta da Palmeira e Quinta da Rosa IPL
2/16; Na Aroeira foram analisados as AUGI n.º L n.º 723; L n.º 555/88; 613/89 e L
268/89;
b. Foram analisados os projetos de infraestruturas e, sempre que tal se justificou,
foram realizadas reuniões técnicas de acompanhamento e análise conjunta dos
processos na qual participaram os técnicos autores dos projetos para além das
respetivas Comissões. Assim foram informados os seguintes processos de
infraestruturas: L n.º 534/87, na Aroeira; L n.º 922/18 na Charneca de Caparica; L
n.º 613/89 na Aroeira; LO 246/82 Quinta do Gil e Alexandrino e o LO 75/14 no
Funchalinho;
c. Foi ainda acompanhado o Plano de Pormenor de Reconversão da Quinta do GuardaMor, no que respeita aos projetos das especialidades, com vista ao prosseguimento
do respetivo processo urbanístico que visa a execução das obras previstas no plano.
d. Rececionadas obras de infraestruturas de 2 AUGI: em janeiro de 2020 foram
rececionadas definitivamente as obras de infraestruturas executadas pela AUGI a
que corresponde o LO 650/90 na Charneca de Caparica sendo o respetivo processo
de reconversão considerado concluído. Em agosto de 2020 foram rececionadas
provisoriamente as obras de infraestruturas executadas pela AUGI a que
corresponde o LO 597/09, na Aroeira, estando a decorrer o prazo de garantia da
obra;
e. No que respeita ao Regulamento das Áreas Urbanas de Génese Ilegal verificou-se o
seguinte:
f. Foi finalizado o projeto de Regulamento das Áreas de Reconversão Urbanística
(RARU) com a introdução de alterações resultantes de contributos recebidos de
outros serviços municipais, nomeadamente dos SMAS, da Divisão Financeira e da
Divisão de Património;
g. O documento foi acompanhado da nota de ponderação das receitas e despesas que
integrou a nota justificativa do regulamento e que contou com a colaboração da
DAPECO.
h. O Projeto de regulamento foi sujeito a consulta pública. Foram contactados todos
os munícipes que se constituíram interessados no procedimento e foram realizadas
reuniões presenciais com os munícipes que manifestaram intenção de reunir
presencialmente. Foram ainda recebidas diversas participações escritas que foram
analisadas e respondidas. Durante o mês de agosto foram contactados
telefonicamente diversos proprietários, técnicos, mandatários ou representantes
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i.

j.
k.

l.

m.

n.
o.

p.

de processos de AUGI com procedimento em curso com vista a dar a conhecer o
período de participação pública.
Para finalizar este procedimento foram introduzidas alterações ao regulamento
conforme sugeridas em consulta publica e foi elaborada a proposta final do
Regulamento das Áreas de Reconversão Urbanística que foi aprovado pela Câmara
Municipal de Almada e pela Assembleia Municipal de Almada em dezembro;
Iniciativas no âmbito da intervenção nas infraestruturas de serviço às áreas de
reconversão:
Conclusão do estudo urbanístico e proposta viária relativa às infraestruturas do
Núcleo 24 na Charneca da Caparica. A proposta parte do levantamento dos
processos licenciados para o local (levantamento lote a lote do numero de
construção por legalizar) e em conformidade com as orientações superiores
relativas à matéria das acessibilidades em espaço público. Este trabalho permitirá
avaliar a possibilidade de programação deste território ao nível das infraestruturas
em falta, melhorando a segurança para os peões, garantindo uma circulação viária
ordenada e contribuindo para a melhoria de vida das populações;
Continuação do levantamento das construções existentes e não licenciadas em
áreas de génese ilegal com alvará de loteamento emitido. Foram levantados os
alvarás de loteamento n.º: 386/95; n.º 437/98; n.º 415/97; n.º 552/07; n.º 556/09;
n.º 563/09; n.º 568/10; n.º 579/12 e n.º 579/12. Este trabalho permite identificar as
construções ilegais para posterior notificação para legalização;
Levantamento das infraestruturas existentes nos núcleos 16; 31; 32; 24-A; 23; 22;
33; 30, 25, 37 e 38-A. Foram verificados os arruamentos existentes no núcleo Este
trabalho visa a atualização desta informação de forma a possibilitar a programação
da execução de infraestruturas em núcleos;
Identificação de vias ilegais/clandestinas com o objetivo de integrar essa informação
com as prioridades de infraestruturação identificadas pela DRUA.
Início e conclusão do estudo de compromissos urbanísticos do Núcleo 32; Análise
conjunta com DMT e com os SMAS relativa ao estudo das vias do Núcleo 32. Este
estudo visa dotar aquela área de arruamentos que permitam a circularão em
segurança de peões e de veículos, procura ainda contribuir para a resolução das
situações de impasse e de falta de continuidades verificadas no local, melhorando a
qualidade de vida da população. Foram verificados os processos de construção
existentes para avaliar o nível dos compromissos urbanísticos.
Inicio da elaboração de um estudo viário para o Núcleo 14 no Botequim.

GRUPO DE TRABALHO DOS IMÓVEIS DEVOLUTOS:
a. Foi apresentada uma proposta de procedimento relativa à matéria de classificação
de fogos degradados, em ruína e devolutos, bem como uma minuta de auto de
vistoria a implementar nas vistorias técnicas, de acordo com a portaria
regulamentar;
b. Foram analisadas as listagens das operadoras de eletricidade e dos SMAS com vista
a possibilitar a identificação de prédios devolutos, por ausência de consumos de
serviços públicos essenciais.
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c. Nas diversas fases dos levantamentos de campo (verificação no local do estado das
construções e dos indícios de desocupação), foram efetuadas buscas para
Identificação da matriz, sujeitos passivos e moradas.
d. As tarefas referidas em b) e c) contaram sempre com o contributo da DAGA no que
se refere à identificação da matriz;
e. Os dados levantados foram ainda cruzados com as listagens de ausência de
consumos dos SMAS.
f. A instrução deste procedimento implicou ainda uma outra fase relacionada com a
análise da informação urbanística disponível.
g. Foram efetuados os levantamentos e as verificações de prédios na área da Trafaria
e na Costa da Caparica que se enquadrem nos pressupostos de agravamento de IMI.
Esta tarefa foi finalizada e foi elaborada a Proposta de Notificação de prédios para
agravamento de IMI. Com este trabalho foi possível identificar prédios que indiciam
estar devolutos por ausência de consumos de serviços públicos e/ou pelo que é
possível observar ao nível da conservação. Considerando o contexto pandémico que
se viveu durante o ano, as notificações e vistorias não se iniciaram por não estarem
reunidas as condições ara o efeito.
h. Foram ainda realizados os levantamentos de campo na Vila Nova da Caparica,
Lazarim e Quinta da Morgadinha. Este levantamento foi concluído e inclui a zona do
Areeiro e a Quinta Nova. Foi efetuado o levantamento de campo no núcleo histórico
da Sobreda.
i. Análise e abordagem da questão da toponímia e numeração atribuída pelo
Município e a relação com os dados das entidades externas e com os dados da
matriz. Elaborada uma proposta de procedimento.
j. Inicio do levantamento de campo na zona do Monte de Caparica; Cruzamento da
informação com os dados da matriz e com as listas dos prestadores de serviços
públicos.
k. Finalização da proposta de dados e valores que constituem a tabela a fornecer ao
GeoPortal e ao Observatório com vista à prestação publica da informação relativa a
este trabalho.
GRUPO DE TRABALHO DE REVISÃO DO RUMA
a. Foi constituído um grupo de trabalho que visa introduzir a primeira revisão do
Regulamento Urbanístico do Município de Almada. Foi elaborada uma metodologia
de trabalho com a respetiva calendarização, metas e objetivos;
b. Para além da revisão do RUMA, o grupo de trabalho terá ainda como tarefa a
elaboração de um manual de procedimentos que organize e permita a divulgação
dos elementos instrutórios, normas de procedimento aplicáveis aos diversos tipos
de pedidos e normas internas de organização dos serviços no âmbito das matérias
do Urbanismo.
Processos Informados:
a. Processos informados para Despacho da Diretora do DAU…………………………………102
b. Processos informados para enviar ofícios aos munícipes …………………………..........283
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c. Processos
distribuídos
para
informação
da
arquitetura/engenharia
(janeiro/fevereiro)…………………………………………………………………………………………….122
d. Respostas a pedidos de direitos à informação anteriormente atribuídos à DGAU
(janeiro/fevereiro)…………………………………………………………………………..………..………..61
e. Certidão de Caução…………………………………………………………………………………………….…5
f.

Certidão de infraestruturas…………………………………………………………………………….…..23

g. Direito à informação………………………………………………….………………………………………..86
h. Eletricidade e água a título precário - Aud. Prévia…………………………………………………24
i.

Eletricidade e água a título precário – Indeferimento……………………………………………14

j.

Informação sobre Projeto de infraestruturas……………………………………………………….11

k. Informação sobre vias em Núcleos……………………………………………………………………...19
l.

Outros/RSP/Assuntos Diversos……………………………………………………………………………36

m. Processos remetidos a outras Divisões - DMT, DIVIP, DRRU e DGAU …………………….31
n. Informações em processos de construção …………………………………………………………361
o. Parecer especialidades em PC……………………………………………………………….…………….21
p. Informações em processos de loteamento ………………………………………………………….38
q. Saneamento e apreciação liminar……………………………………………………….……………….47
r.

Autorização de utilização - Aud. Prévia…………………………………………………………………18

s. Autorização de utilização – Deferimento……………………………………………………………….4
t.

Autorização de utilização – Indeferimento…………………………………………………………..10

u. Munícipes atendidos presencialmente ……………………………………………………………….13
v. Munícipes contactados e esclarecidos por e-mail ou telefone …………………….……..110
w. Reuniões por videoconferência ………………………………………………………………..…………..2
x. Vistorias técnicas ……………………………………………………………………………………………..…15
y. Visita final…………………………………………………………………………………………………….……..17
z. Vistoria para receção de infraestruturas………………………………………….…………………….1

4. Administração Urbanística
Pedidos de Operações de Loteamento, Obras de Urbanização novos e
alterações………………………………………………………………………………………………......…………….30
(1 loteamento novo e 25 pedidos de alterações a operações de loteamento; 2 processos
de Obras de Urbanização novos e 2 alterações)
Processos de Construção:
i. Processos novos………………………………………….290 (iniciados durante o presente ano)
ii. Comunicações Prévias………………………………………………………………………………………224
iii. Pedidos de Licenciamento………………………………………………………………………………..183
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iv.
v.

Legalizações……………………………………………………………………………………………………….81
Autorizações de Utilização………………………………………………………………………………..319

a. Outras Pretensões apresentadas:
i. Emissão de Alvarás de Loteamento e Aditamentos……………………………………………..10
ii. Comunicações Prévias (Licenciamento zero)…………………………………………………….174
iii. Inspeção de Elevadores……………………………………………………..…………………………..1 125
iv. Certidões de Utilização…………………………………………………………………………..………1 089
v. Pedidos de Averbamento………………………………………………………………………………….490
vi. Pedido de cópias……………………………………………………………………………………………1 674
vii. Pedidos de certidões de Áreas…………………………………………………………………………..118
viii. Vistoria nos termos do Artº 89º do RJUE……………………………………………………………101
ix. Pedidos de consulta a documentos arquivados…………………………………………………838
b. Alvarás emitidos:
i. Construção / Documentos de Admissão……………………………………………………………198
ii. Utilização………………………………………………………………………………………………………….222
iii. Ocupação de Espaço Público…………………………………………………………………………….243
e. Pretensões respondidas:
i. Informações elaboradas…………………………………………………………………………………1 050
ii. Total de Certidões respondidas………………………………………………………………………2 873
iii. Taxações………………………………………………………………………………………………………11 427
iv. Ofícios……………………………………………………………………………………………………………9 435
v.

Mail’s recebidos……………………………………………………………………..………………..11 702

vi.

Mail’s enviados………………………………………………………………….…………………….11 005

f. Outros dados tratados (introdução de histórico na aplicação):
i.

Propriedades Horizontais (frações)…………………………………………………………….36

ii.
iii.

Licenças de Utilização - 11
Restauro de 112 processos, tarefa que incluiu a atualização de dados no
SIGMA/OBP.

g. Arrecadação de Receita:
Particulares
TOTAL

2.624.098,56€

Empresas
1.393.679,47€

Total
4.017.778,03€

h. Arquivo:
Do Arquivo foram fornecidos 9 043 documentos e arquivados 12 827.
Durante este período ainda foram transferidos para o arquivo da Conde Ferreira 762
documentos.
i.

Reprografia:
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Da reprografia, foram fornecidas 5 597 cópias, em resposta a 492 requerimentos.
5. Gestão Urbanística
Processos Informados (a partir de 18/02/2020 – data de criação da EPAGU)
Arquitetura:
a. Direitos à informação………………………………….…………………………………………………211
b. Informações em Informações prévias de Loteamento………………………………………….55
c. Informações em Informações prévias de Edificação……………………………………………..50
d. Informações sobre Loteamentos (CP)…………………………………………………………………….1
e. Informações sobre Obras de Urbanização (CP)……………………………………………………….1
f. Comunicações Prévias de Obras de Edificação…………………………………………………801
g. Comunicações Prévias, durante execução de obra……………………………………………….47
h. Requerimentos diversos…………………………………………………………………………………….158
i. Antenas de Telecomunicações……………………………………………………………………………….4
j. Certidões de Propriedade Horizontal……………………………………………………………………27
k. Certidões de construção anterior a 1951………………………………………………………………31
l. Vistorias de Apoios de Praia………………………………………………………1 (com a DFCEF) + 1
m. Visitas Técnicas……………………………………………………………………………………………………..1
n. Vistorias Finais………………………………………………………………………………………………………3
o. Instrução de processos de comunicação prévia……………………………………………………67
p. Autorização de utilização……………………………………………………………………………….299
q. Renovação de Licença (CP)…………………………………………………………………………………..19
r. Atendimentos presenciais……………………………………………………………………………………..5
s. E- mails - Atendimento Público……………………………………………………………………………37
t. Reuniões Interserviços (especificar o tema) – 3x (revisão PDM)

Engenharia:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Informações sobre Obras de Urbanização (CP)………………………………………………………1
Comunicações Prévias de Obras de Edificação…………………………………………………447
Comunicações Prévias, durante execução de obra……………………………………………….2
Requerimentos Diversos………………………………………………………………………………….594
Certidões de construção anterior a 1951………………………………………………………………9
Certidões de Infraestruturas…………………………………………………………………………………92
Vistorias art.º 89 do RJUE……………………………………………………………………………………....6
Ocupação da via pública para realização de obras de conservação………………………108
Acompanhamento de Obra………………………………………………………………………………..76
Instrução de processos de comunicação prévia…………………………………………………….4
Autorização de utilização……………………………………………………………………………….....364
Licença de demolição……………………………………………………………………………………………..4
Prorrogação de Licença (CP)……………………………………………………………………………….10
Licença especial para conclusão de obra…………………………………………………………………2
Resposta a pedido de reunião…………………………………………………………………………………2
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Informações da Chefe de Divisão:
a. Processos informados TOTAL……………………………………………………………………….2 692
b. Atendimentos em vídeo conferencia e presenciais Coordenadora……………………….81

6. Manutenção
Foram realizadas 63 intervenções por administração direta, no valor de 14.046,46€.
7. Gestão dos imóveis municipais
Assegurou a avaliação de imóveis devolutos de propriedade municipal, no
âmbito dos processos associados ao Plano de Pormenor de Cacilhas e do Cais do
Ginjal.
Concluiu o processo de alienação de uma parcela de terreno com 314,13m2
destinada a complemento da área de Serviço de Almada da A33 para Integração
nodomínio público do Estado
Acompanhamento do procedimento de contratação de serviços de avaliação de
imóveis com a entidade Colliers International / P&I Consultores;
Prossecução do processo de Alienação a favor de Ministério da Administração
Interna de Parcela de terreno com 4830m2, sita em Vale Fetal, Charneca de
Caparica, destinada à Construção do Quartel da GNR, de Parcela de terreno com
5700m2, sita em Vale Fetal, Charneca de Caparica, destinada à Construção do
Quartel da GNR e de Parcela de terreno com 615m2, sita na Estrada dos Álamos,
Laranjeiro, destinada à construção da Esquadra da PSP, com aprovação da
Proposta n.º 384-2020 [DPAT] por deliberação de Câmara de 20 de julho de
2020;
Prossecução do processo extinção de direito de superfície e consequente
alienaçãodo prédio rústico, sito em Pragal, Almada, composto de parcela de
terreno com a área total de 5.700,00m², destinada a construção, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Almada sob o n.º 497/921022 da freguesia
do Pragal, e inscrito na matriz predial urbana da União das freguesias de Almada,
Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas sob o artigo 3783, com o valor patrimonial
tributário de 50.082,05€, a título oneroso a favor do Almada Atlético Clube, com
aprovação da Proposta n.º 481-2020 [DPAT] por deliberação de Câmara de 3 de
agosto de 2020;
Prossecução do processo de regularização da Antiga Escola Primária da Cova da
Piedade, sita na Av. António José Gomes, em conjunto com a o DISH/Divisão de
Habitação;
Concluiu o procedimento de Concurso Público para concessão de exploração de
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quiosque no Largo 5 de outubro, jardim da Cova da Piedade, com adjudicação
definitiva da Sra. Presidente em 15 de Outubro de 2020;
Iniciou e concluiu o procedimento de Concurso Público para concessão de
exploração de Estação de Serviços de Abastecimento de Combustíveis sita na
Parcela C, Lot.363, Alv.223, Qtª da Alembrança de Cima, Feijó, com aprovação
da Proposta n.º 528-2020 [DPAT] por deliberação de Câmara de 28 de agosto de
2020, e com aprovação da Proposta n.º 155/XII-3º de iniciativa da Câmara
Municipal, por deliberação de Assembleia Municipal de 9 de outubro de 2020;
Iniciou e concluiu do processo de isenção de rendas nos contratos de
arrendamentocomerciais dos equipamentos municipais designados por Bar do
Fórum Municipal Romeu Correia, Bar da Casa da Cerca e Restaurante R1 no
Parque Urbano da Costa de Caparica, no âmbito do encerramento obrigatório
provocado pela Pandemia Covid-19, com aprovação da Proposta n.º 444-2020
[DPAT] por deliberação de Câmara de 22 de julho de 2020;
Iniciou e concluiu o processo de constituição de propriedade horizontal do
prédio designado por Presídio da Trafaria, registado no inventário de bens do
Município com o número de inventário 11917, registado na 1ª Conservatória do
Registo Predial com o n.º 533/120399, e inscrito na matriz predial urbana com o
artigo n.º 445;
Concluiu o processo de constituição de direito de superfície, através de Escritura
Pública, a favor da Universidade Nova de Lisboa que incidirá sobre as frações A,
B eC do Bloco 1 do imóvel denominado por “Forte de Nossa Senhora da Saúde
da Trafaria”, mais usualmente conhecido por “Forte da Trafaria”, sito na Praceta
do Porto de Lisboa (atualmente com acesso por transversal à Avenida Bulhão
Pato) daquela freguesia, descrito na 1ª Conservatória do Registo Predial de
Almada sob onúmero n.º 533/19990312, da freguesia da Trafaria e inscrito na
matriz predial urbana sob o artigo 7235-P da União das Freguesias de Trafaria e
Caparica, com aprovação da Proposta n.º 581-2020 [DPAT] por deliberação de
Câmara de 7 de setembro de 2020;
Prossecução do procedimento de regularização predial e matricial do parque
habitacional do Município, em conjunto com a o DISH/Divisão de Habitação.
Constituição de 9 processos de condomínio em sequência da aquisição de
imóveis habitacionais e não habitacionais.
Concluiu o procedimento de extinção do direito de superfície constituído, a
título gratuito, a favor de GIRA - Grupo de Intervenção e Reabilitação Activa,
IPSS, sob Parcela de terreno com a área de 1.350m², registada no inventário de
bens do Município com o número 10100, sita em Capuchos, freguesia de
Caparica, Concelho de Almada, confrontando do Norte e Nascente com Rua
Projetada, do Sul com Estrada Nacional 10-1, e do Poente com José Casimiro de
121

Sousa, descrita na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Almada sob o n.º
03876/960112 da freguesia deCaparica, e inscrita na matriz urbana da União de
Freguesias de Caparica e Trafaria sob o n.º 4544, com o Valor Patrimonial
Tributário de 73.607,80€, com aprovação da Proposta n.º 860-2020 [DPAT] por
deliberação de Câmara de 21 de dezembro de2020.
Concluiu o procedimento de extinção do direito de superfície constituído, a
título gratuito, a favor de a favor de Casa do Algarve do Concelho de Almada,
sob Parcelade terreno com a área de 1.600m², registada no inventário de bens
do Município com o número 10219, sita em Alameda Guerra Junqueiro, no
Laranjeiro, Concelho de Almada, descrita na 2ª Conservatória do Registo Predial
de Almada sob o númeron.º 2169/911216, da freguesia do Laranjeiro, e inscrita
na matriz predial urbana da UF de Laranjeiro e Feijó sob o artigo 3357, com o
Valor Patrimonial Tributário atualde 1.092.972,30€, com aprovação da Proposta
n.º 908-2020 [DPAT] por deliberaçãode Câmara de 21 de dezembro de 2020.
8. Gestão territorial
Conceção e desenvolvimento da primeira fase do Observatório do Território de Almada
(OTA);
Conceção e desenvolvimento do Relatório do Estado do Ordenamento do Território
Interativo de Almada (REOTi);
Promoção de colaboração institucional em matérias de “Territórios Inteligentes”, coma
realização de reuniões com vários interlocutores e entidades de investigação
(Universidades);
Produção de orientações técnicas e ferramentas (vídeos) para apoio dos serviços na
definição de indicadores e a preparação da informação a integrar o Observatório e o
REOTi.
Produção de indicadores e conteúdos Observatório Território de Almada;
Produção de conteúdos REOTi.
Elaboração do modelo estratégico da Geoestratégia de Almada;
Disponibilização e entrada em produção do GeoPortal Municipal de Almada (31 janeiro
de 2020), https://sig.cm-almada.pt/WebSIGAlmada/ (acesso público);
Disponibilização do GeoPortal Intranet https://sig.cm-almada.pt/WebSIG/ (acesso
reservado);
Introdução de melhorias ao GeoPortal de Atendimento ao Munícipe https://sig.cmalmada.pt/WebSIGEPL/ (acesso reservado).
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Ainda, no âmbito do GeoPortal Municipal de Almada:
o

Realização de trabalhos de consolidação da solução;

o

Conceção de soluções de descentralização para utilização pelos serviços, que
permitam a atualização sistémica da informação da sua responsabilidade;

o

Elaboração do modelo de gestão, atualização e monitorização;

o

Execução de levantamento das necessidades de formação e de
licenciamento corporativo de software a Geomedia;

o

Realização de formação GeoPortal e Geomedia (elementar);

o

Prestação de apoio técnico no âmbito do GeoPortal Municipal de Almada
aos Munícipes (essencialmente ao nível da emissão da Planta de
Localização);

o

Apoio técnico e formação no âmbito do GeoPortal Municipal de Almada aos
utilizadores internos (CM Almada);

o

Produção de “geoinformação” a integral o GeoPortal Municipal;

o

Definição da estrutura e modelo de dados referente à geoinformação a
integrar o GeoPortal.

Disponibilização de Plataforma “estabelecimentos comercias” (março de 2020) (1ª fase,
estabelecimentos e serviços essenciais), como resposta à pandemia COVID;

Disponibilização de versão alargada a todas as categorias referente à Plataforma
“estabelecimentos comercias” (novembro de 2020), com introdução de novas
funcionalidades, designadamente permitir a atualização dos dados pelo operador
económico sempre que seja necessário;

Conceção de protótipos suportados em soluções de mobilidade (APP), para registo de
informação em trabalho de campo de forma síncrona com os postos de trabalho
(GeoPortal Municipal de Almada);

Conceção da Plataforma de Gestão de Intervenções no Território de Almada.

Configuração da componente geográfica (Planta de Localização) do GeoPortal para
integração no âmbito da submissão automática dos processos/formulários;
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Desporto e Juventude
1. Juventude
Dinamização de atividades especialmente dedicadas aos jovens, como seja a
Capacitação e inclusão social dos jovens, a sua emancipação, assim como a valorização
das suas potencialidades, individuais e coletivas.
Concurso Jovens Talentos 2021:
Preparação da 10ª edição do Concurso Jovens Talentos.
Criação do Conselho Municipal de Juventude:
Aprovação do Regulamento do Conselho Municipal de Juventude, em
Assembleia Municipal e criação de conteúdo para divulgação em Diário da
República.
Dar continuidade à implementação do Orçamento Participativo Jovem (OPJ Almada):
Elaboração de proposta de implementação da 2ª Edição do Orçamento
Participativo Jovem.
Acolhimento de Reuniões de Câmara e de apoio à Assembleia Municipal, na Casa
Amarela:
Com um total de 675 pessoas.
Apoio à realização de projetos de jovens e do movimento associativo, cultural e criativo
local através da disponibilização dos recursos existentes nos espaços municipais de
juventude e respetiva integração na programação regular destes equipamentos
municipais:
Entrada de 64 propostas de atividades através de formulário no site da
Juventude; reuniões com um total de 122 pessoas; acolhimento de 26 grupos
para ensaios, perfazendo um total de 570 jovens; acolhimento de 2 workshops;
acolhimento de 2 jovens para utilização do Laboratório de Fotografia
Dinamização de atividades nos Espaços Municipais de Juventude, criando uma relação
estreita com a comunidade juvenil:
Programação cultural: 6 grupos que ensaiam nas casas municipais da
juventude e que quiseram integrar-se na programação sem remuneração;
Cedência de espaços para formações: 38 formações, com um total de 647
jovens apoiados; À Volta das Casas: dinamização de diversas atividades
culturais, artísticas e educativas diversificadas dirigidas às diferentes culturas
juvenis
Dinamização de atividades especialmente dedicadas aos jovens, como seja o “Março à
Solta” e as “Férias Jovens”:
Março à Solta: 51 atividades nas áreas - música, dança, cidadania, multimédia,
desporto, teatro, artes visuais, ambiente, gastronomia, envolvendo um total de
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28 associações; 1 agrupamento de escolas; 5 jovens em nome individual; 1
grupo informal de jovens; 8 entidades; 4 atividades promovidas por serviços
municipais. Devido ao surto de Covid-19 o Programa foi cancelado e
interrompidos os processos de aquisição; Férias Jovens: validação de 218
inscritos com vaga para 152 participantes; READ ON: A apresentação em
formato digital na página oficial do READ ON.
Promoção e apoio de ações de capacitação que visem o desenvolvimento de
competências da população jovem e do movimento associativo juvenil que permitam o
conhecimento de redes formais e programas de âmbito nacional e internacional:
Movimento Associativo Juvenil (MAJ): Representação na Tomada de Posse dos
órgãos sociais do Conselho Nacional de Juventude; caracterização do MAJ
através de questionário online; webinar com 5 associações presentes, para
apresentação dos dados efetuados a partir dos questionários de auscultação
sobre o Movimento Associativo Juvenil; Participação em intercâmbio Erasmus+
|Youth Voices – Digital Climate Exchange; Assembleia Municipal Jovem de
Almada (AMJA): criação de formulário, envio às escolas e receção de 10
inscrições. Realizaram-se 8 sessões de sensibilização para a concretização da 1ª
Assembleia Municipal Jovem de Almada; realização de sessão de capacitação
sobre ODS e sessão de diálogo estruturado sobre as alterações climáticas;
Implementação do Plano “Sextas pelo Futuro – Mãos à Obra”; Erasmus:
Articulação com Role Model sobre as atividades do projeto (ideias, texto de
apresentação, expectativas) e decisão de representação no ato de candidatura
Erasmus; Avaliação das candidaturas RMAMA, 1ª e 2ª fases; Cidades
Educadoras: webinar no âmbito das comemorações dos 30 anos das Cidades
Educadora
Promoção nos espaços Municipais de Juventude e no movimento associativo da criação
e divulgação de recursos e programas promotores da saúde, que contribuam na
prevenção de comportamentos de risco e permitam uma sensibilização e
esclarecimento dos jovens:
Almada Saudável: colaboração na programação junto do DIIS; Gabinete de
Saúde Jovem: análise de condições para implementação do gabinete no CCJSA;
Plano Municipal de Emergência Social Covid19: apoio na entrega de refeições;
apoio no Centro de Rastreio Covid-19 de Almada; campanha de sensibilização
da Covid-19 junto de jovens; Incubadora Social: aprovação da candidatura ao
Portugal Inovação Social, que prevê a implementação da Incubadora Social na
Casa Amarela.
Criação de uma plataforma de Voluntariado, com parceiros locais, nacionais e
internacionais:
Definição de estratégia a seguir e elaboração de documento para aprovação,
assim como a construção Online de um modelo para Plataforma de Bolsa de
Voluntariado.
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Desenvolvimento de um Plano de Formação que capacite os jovens para os desafios
sociais, profissionais e cívicos com que se confrontam:
Conclusão das ações do Plano Anual de Formação 2019 (Produção de eventos);
redação de relatório de avaliação; realização de formações e webinars
respetivos de acordo com o calendário em formato e-learning devido ao Covid
19.
Comemoração do dia 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude com a temática
Compromisso da Juventude para a Ação Global, em parceria com o IPDJ, CNJ e
Embaixada dos EUA, com abertura do dia em Almada (na praia do Paraíso, Costa da
Caparica), com os respetivos representantes máximos de cada entidade. Dinamização
de inquéritos online junto dos jovens e limpeza das praias com voluntários de
associações jovens de Almada: Lifeshaker, Show it, Brigada do Mar e Associação Novo
Mundo
Sítio Municipal da Juventude, gestão diária do sítio municipal da Juventude.
2. Programação e Atividade Desportiva
Programas Municipais de Atividade Física e Desporto
Programa Municipal de Desenvolvimento de Xadrez – PDX:
i) Na Área Escolar, apoio técnico e logístico às escolas do concelho na realização
de aulas e competições a cerca de 350 alunos e respetivos professores,
distribuídos por vários níveis de ensino, com especial incidência no 1.º Ciclo do
Ensino Básico, presencialmente (até ao dia 11/03/20), e posteriormente online,
por força da pandemia.
ii) Na Área Social, desenvolvimento no ensino do jogo de xadrez a quatro
instituições do Concelho na área de deficiência (GIRA, Associação Almadense
Rumo ao Futuro, AlmaSã, Externato Zazzo e APPACDM), inserido no Programa
Municipal “Special Ludus” da CMA, presencialmente (até ao dia 11/03/20), e
posteriormente online.
iii) Na Área Associativa, apoio aos clubes no desenvolvimento do jogo do xadrez
(Clube Peões da Caparica e União Futebol Clube “Os Pastilhas”),
presencialmente (até ao dia 11/03/20), e posteriormente a nível online. De
referir a formação de uma secção de xadrez na Academia de Instrução e Recreio
Familiar Almadense.
iv) Produção de vídeos sobre o jogo de xadrez (dois vídeos por semana) pelo
Mestre João Leonardo, com publicitação na página da rede social Facebook
«Almada Minha».
Programa Municipal “Alma Sénior”:
Promove em parceria com as Juntas de Freguesia e diversas Associações do
concelho de Almada, a prática regular de atividades físicas e desportivas, de
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âmbito formativo, lazer e convívio, no sentido de desenvolver hábitos e estilos
de vida saudáveis nos munícipes a partir dos 60 anos de idade.
Este programa dinamiza um vasto número de aulas regulares (de caráter
semanal) de hidrosénior, ginástica de manutenção, yoga, chi-kung, etc. As
atividades regulares iniciaram em vários locais do concelho (piscinas municipais
e instalações das Entidades parceiras), até à suspensão do Programa a 11 de
março de 2020, em virtude da pandemia COVID-19.
i) Além das aulas regulares foram realizadas 3 caminhadas em parceira com o
CIMO no âmbito da programação (janeiro, fevereiro e inicio de março de 2020
– antes do período de confinamento), num total de 250 participantes.
ii) Realização, aprovação e assinatura de novo protocolo para a época
desportiva 2019/20.
iii) Programação das caminhadas para a época 2019/2020 em parceira com o
CIMO.
Programa Municipal “Almada em Forma” – atividades de ar livre 2020:
No âmbito do Programa Municipal “Almada em Forma”, as atividades de ar livre
realizaram-se apenas nos meses de setembro e outubro (devido aos
acontecimentos relacionados com a pandemia da COVID-19), cuja oferta à
população foi a seguinte: Canoagem - Clube Náutico de Almada; Yoga Associação para o Desenvolvimento da Quinta do Chiado; Yoga – Shala; Yoga
– Centro de Yoga de Almada; Yoga na Natureza – Centro de Yoga da Costa; ChiKung - Associação Profissional de Chi-Kung; Zumba e Pilates - Fit & Dance
Studio; Iniciação ao Ténis – Associação Escola de Ténis de Almada; Equitação –
Centro Hípico da Sobreda; Golfe – Aldeia dos Capuchos; Footgolf – Aldeia dos
Capuchos; Xadrez – União Futebol Clube “Os Pastilhas”, num total final de 286
participantes.
Programa Municipal de Apoio à Promoção e Desenvolvimento da Formação
Desportiva “Escolinhas de Desporto”:
i) Reunião com o serviço do Gabinete de Apoio aos Benefícios Públicos para
preparação do processo de candidaturas para a época desportiva 2019/20.
ii) Foram analisadas 21 candidaturas, abrangendo 909 atletas, num total de 14
modalidades desportivas, traduzindo-se num apoio financeiro no valor de
16.200€.
Troféu Almada em Atletismo - época desportiva 2020/2021:
i) Reuniões de preparação internas com as Entidades do Movimento
Associativo Almadense, participantes neste Troféu, de modo a efetuar-se o
planeamento possível para a época desportiva em causa, tendo sido o Troféu
suspenso, em virtude dos acontecimentos relacionados com a pandemia da
COVID-19.
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Programa Municipal “Special Ludus”:
Destinado à população com deficiência. Procedeu-se à elaboração do Plano
Anual de Atividades do Programa, em parceria com as instituições da área da
deficiência.
i) Realização de reuniões com as entidades parceiras do programa, visando
apoio logístico, material e cedência de instalações municipais;
ii) Realização de aulas de Xadrez, online, integradas no Programa Municipal de
Desenvolvimento de Xadrez – PDX.
Apoio à realização de projetos/eventos que promovam a participação dos cidadãos e a
divulgação de estilos de vida saudáveis:
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 periodicidade
semanal.
Programa Nacional “Diabetes em Movimento” - Pólo de Almada
Este programa comunitário de exercício físico para pessoas com diabetes tipo
2 é coordenado pelo Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física
da Direção-Geral da Saúde. Em Almada, este programa é desenvolvido numa
parceria entre o Município de Almada, o ACES Almada-Seixal da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, a Unidade de Saúde Familiar da
Cova da Piedade e pela Unidade de Cuidados na Comunidade do Seixal.
Realização de atividades desportivas no Complexo Municipal dos Desportos
“Cidade de Almada”, até à suspensão do Programa no dia 11 de março de 2020,
em virtude da pandemia COVID-19.
Troféu Almada Escolar
Reunião com os coordenadores dos núcleos de Educação Física de cada
Agrupamento Escolar Concelhio para preparação do Corta-Mato Escolar de
Almada. Apoio material e logístico às atividades desportivas promovidas por
diversas escolas.
Caparica Surf Fest 2020
Reunião de preparação da iniciativa com as diversas entidades
envolvidas na operacionalização da mesma, entre as quais os
promotores Ocean PT Events, SA e 3 S – Sports Events, SA, a WEMOB,
SMAS, Serviço Municipal de Proteção Civil, e outros Serviços Municipais
da Câmara Municipal.
Ação de Formação “Surf & Rescue”
Apoio material e logístico à realização de uma ação de formação "Surf &
Rescue", promovida pela Associação de Escolas de Surf de Portugal
(AESDP) e o Instituto de Socorros a Náufragos (ISN).
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Elaboração da Carta Desportiva
i) Reuniões com várias entidades, nomeadamente CEDIS, Área
Metropolitana de Lisboa, Universidade Lusófona, Intercampus, com
vista à criação da Carta Desportiva e Observatório do Desporto, e
internas (Equipa de Projeto de Inovação e Gestão Territorial, Divisão de
Gestão de Utilizadores e Aplicações, Divisão de Instrumentos de Gestão
Territorial e Planeamento).
ii) Foi identificada a necessidade de se realizar o Estudo da Oferta e da
Procura Desportiva no Concelho de Almada, mas atendendo às
características do estudo e à população alvo, carece de
desenvolvimento por parte de empresa especializada em estudos de
mercado (atendendo à tipologia de recolha da informação e da
necessidade de recursos humanos afetos).
iii) Foram analisadas as plataformas Cartas Municipais, Programas de
Apoio e e@sports da empresa CEDIS, que dão apoio e suporte à recolha
de dados da Câmara Municipal de Almada para a construção da Carta
Desportiva.
iv) Integração no projeto da AML de criação do Observatório
Metropolitano do Desporto e da Atividade Física (OMDAF). Presença da
DGED e DPAD nas diversas reuniões de trabalho realizadas.
v) Simultaneamente e de acordo com procedimentos internos,
realização de reuniões de trabalho com a Coordenadora do Projeto de
Inovação e Gestão Territorial (EPIGT), no sentido da integração dos
dados das instalações desportivas e demais dados referentes ao
Desporto, na ferramenta GEOPORTAL que está a ser concebida na
Câmara Municipal de Almada.
vi) Realização de reunião com a Coordenadora do Projeto de Inovação e
Gestão Territorial (EPIGT) e a empresa CEDIS, no sentido de se avaliar a
possível articulação entre a plataforma do GEOPORTAL com as
plataformas Cartas Municipais, Programas de Apoio e e@sports da
referida empresa.
30.ª EDP Meia Maratona de Lisboa
Reuniões de preparação no apoio à organização da prova, no que
respeita à animação, logística, inscrições e Sport Expo. Presença do
Departamento de Desporto/DPAD na conferência de imprensa de
apresentação do evento, ocorrida em Lisboa.
21.º Grande Prémio do Atlântico
Apoio à realização do “21.º Grande Prémio do Atlântico” (em atletismo),
que contou com 1250 participantes na corrida e 400 participantes na
caminhada, realizado no passado dia 28/02/20.
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Pet Festival 2020
Apoio à realização da edição 2020 do Pet Festival, janeiro de 2020, onde
esteve representado o Clube de Ornitologia Almadense, na FIL.
Orientação
Apoio à realização da II Concentração do Circuito Regional de
Orientação do Desporto Escolar, que contou com centenas de alunos de
escolas da Península de Setúbal, tendo sido organizado pela estrutura
do Desporto Escolar da Península de Setúbal.
BTT/Cicloturismo
Realização da sessão do 10.º aniversário do “SaltaPocinhas BTT, Atalho
D´Aventura – Associação de Cicloturismo”, com representação
institucional da CMA.
Dança
Apoio à realização do III Festival “Encontros”, organização do Clube
Recreativo do Feijó.
Judo
Apoio à realização do Open de Cadetes Masculinos e Femininos, que
contou com mais 100 atletas, em representação de dezenas de clubes a
nível nacional. Apoio às 1as Jornadas da Juventude e ao Festival
Infantil/Mega Aula, que contou com mais de uma centena de atletas.
Apoio às II Jornadas da Juventude e o Torneio Cidade de Almada – Open
de Juvenis, que contou com mais de 100 atletas. Organização da
Associação Distrital de Judo de Setúbal, do Judo Clube do Pragal, com o
apoio da Câmara Municipal de Almada e da Federação Portuguesa de
Judo.
Ginástica
Apoio à realização do sarau de ginástica do Clube de Ginástica de
Almada e do 5.º Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, que contaram
com a participação de largas dezenas de atletas.
Karaté
Apoio à realização da II Jornada da Liga das Associações, organizadas
pela Federação Nacional de Karaté e pelo Karaté Clube Margem Sul.
Prova “São Silvestre de Almada” – edição 2020
Realização de reuniões relativas ao processo para nova calendarização
do evento, em virtude dos acontecimentos relacionados com a
pandemia da COVID-19.
Festa Jovem 2021
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Realização de reuniões relativas ao processo para nova calendarização
do evento, em virtude dos acontecimentos relacionados com a
pandemia COVID-19.
Lançamento do Livro “Planos Estratégicos de Desenvolvimento Desportivo
Municipal”
Para além da apresentação do respetivo livro, da autoria de Jorge
Machado, por parte do autor e de ilustres convidados do fenómeno
desportivo, ocorreu a organização de uma sessão técnica interna sobre
o tema. Ocorreram ambas no Complexo Municipal de Desportos
“Cidade de Almada”, no dia 2 de outubro de 2020. A sessão técnica
contou com a presença de 25 técnicos do Departamento de Desporto,
sendo que no lançamento do Livro estiveram presentes 32 pessoas.
Projeto de Promoção do Surf no concelho de Almada
Realizaram-se reuniões com diversas entidades, tendo-se apresentado
uma proposta de projeto na vertente escolar.
RMAMA
Foram atribuídas comparticipações financeiras às Entidades do
Movimento Associativo no âmbito dos diversos Programas Municipais,
RMAMA e Linha de Apoio Complementar.
3. Equipamentos Desportivos
Foram
promovidas
e
desenvolvidas
intervenções
pontuais
de
manutenção/conservação, efetuadas ao longo do trimestre, de canalização e
eletricidade (substituição de lâmpadas), serralharia e pintura, em todas as IDM’s;
Suspensão temporária das atividades aquáticas, no tanque de 25 metros da piscina do
Complexo Municipal dos Desportos, por necessidade urgente de manutenção e
consequente preparação do seu enquadramento nas outras 3 piscinas municipais.
Foram desenvolvidos trabalhos de limpeza específicos nas várias instalações;
Continuação das obras de renovação e reabilitação do sistema AVAC do Complexo
Municipal dos Desportos e renovação dos balneários dos estúdios;
i. Desativação das unidades de tratamento de ar existentes e sua substituição
por novos equipamentos energeticamente mais eficientes;
ii. Limpeza e renovação de condutas do sistema de tratamento de ar das
piscinas;
iii. Substituição do sistema de águas e esgotos, pinturas e colocação de novos
revestimentos e loiças sanitárias nos balneários;
Atualização dos conteúdos inerentes aos nossos serviços no site da Câmara Municipal
do Desporto;
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Diligências necessárias ao início de época desportiva 2020/21 em contexto de Pandemia
na Pista Municipal de Atletismo e Pavilhões Municipais;
Produção de Plano de Contingência específico dos Pavilhões e Pista Atletismo;
Produção de Orientações para funcionamento dos Pavilhões e Pista Atletismo;
Entrega na Autoridade Prevenção Combate Violência no Desporto, de Regulamento de
Segurança e Utilização de Espaços de Acesso Público dos Pavilhões Municipais da Costa,
Charneca e Laranjeiro;
Levantamento dos equipamentos do Complexo Municipal dos Desportos “Cidade de
Almada”, Piscinas da Charneca de Caparica e Monte de Caparica, com o objetivo de
constituir um cadastro que venha no futuro a suportar os procedimentos de
manutenção sobre os mesmos. Em concreto, foram identificados no Complexo 117
equipamento, 50 equipamentos no Monte de Caparica, e 57 equipamentos na Charneca
de Caparica. Em preparação, a Piscina da Sobreda, Pista Municipal de Atletismo da
Sobreda e Pavilhões da Costa de Caparica, Charneca de Caparica e Laranjeiro.
Desenvolvimento de vários processos de aquisição destinados à resolução de problemas
identificados no âmbito da manutenção curativa, designadamente:
i. Indicadores de fluxo (setas);
ii. Tinta para vários fins (ginásio de musculação, corrimões, campo de ténis, teto
falso do auditório e ginásio1;
iii. Tubos e outros acessórios de canalização para resolver as fugas na zona das
Águas Quentes Sanitárias (AQS) e uma rotura no sistema de combate a incêndio;
iv. Tampas e perfis para resolver problemas graves de falta de segurança na
galeria das bombas;
v. Válvulas de 3 vias com respetivos controladores e sondas, destinadas ao
controlo dos by-pass aos permutadores do primário, das três piscinas do
Complexo Municipal dos Desportos “Cidade de Almada”;
vi. Armários de Equipamentos Elétricos (Interruptor combinado com fusíveis e
Interruptor de remonte) destinados ao Estádio Municipal “José Martins Vieira”;
vii. Eletroválvula de segurança de gás e elementos de ligação ao sistema de
combate a incêndio;
viii. Aquisição de dois armários de equipamentos elétricos, designadamente de
Interruptor combinado com fusíveis e Interruptor de remonte para as
instalações do Estádio José Martins Vieira;
ix. Aquisição de uma Electroválvula de Segurança de Gás e elementos de ligação
ao sistema de combate a incêndio para as instalações do Estádio José Martins
Vieira;
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x. Tubos e outros acessórios de canalização para resolver as fugas na zona as
Águas Quentes Sanitárias (AQS) e uma rotura no sistema de combate a incêndio
– não foi concluído, vai ser reiniciado em 2021;
xi. Tampas e perfis para resolver problemas graves de falta de segurança na
galeria das bombas – não foi concluído, vai ser reiniciado em 2021;
Pela importância das intervenções face ao estado de conservação que os equipamentos
apresentavam, destacam-se as seguintes:
i. Substituição do permutador do primário da caldeira – Complexo Municipal dos
Desportos “Cidade de Almada”
ii. Instalação de um novo permutador na Piscina Média – Complexo Municipal
dos Desportos “Cidade de Almada”
iii. Limpeza do permutador da caldeira – Complexo Municipal dos Desportos
“Cidade de Almada”
Pela importância das intervenções face ao estado de conservação que os equipamentos
apresentavam, destacam-se as seguintes intervenções:
i. Levantamento das necessidades de intervenção nas Instalações da Filipa de
Água – Monte de Caparica;
ii. Avaliação dos locais onde colocar as telas nos vários recintos – Piscinas,
Complexo do Feijó e Pista de Atletismo da Sobreda.
4. Empreitadas e manutenção
Complexo Municipal dos desportos do Feijó;
Empreitada de Renovação e Reabilitação do Sistema de AVAC do Complexo Municipal
de Desportos;
Empreitada de execução de limpeza de graffitis;
Cobertura do Pavilhão da Costa de Caparica;
Vistoria conjunta ao “Monumento ao associativismo”
Foram realizadas 112 intervenções de manutenção por administração direta, no valor
de 27.804,02€.
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Governança, Serviços Públicos e Cidadania
1. Orçamento Participativo do Município de Almada
Aprovação da Carta de Princípios e Normas de Participação do Orçamento
Participativo do Município de Almada
2. Modernização e qualificação administrativa
Realização, no âmbito dos serviços de expediente e arquivo geral, dos seguintes
atos e/ou procedimentos:


Empréstimos/consulta de documentação: 45; Fotocópias de
documentação: 210; Devoluções de documentação: 157; Incorporações
de documentação: 659; Informações30;
 Serviço de Expediente Administrativo, correspondência expedida: 31186;
Correspondência recebida: 26076; Correspondência registada GESDOC:
3125;
 Correspondência devolvida: 1044; Faturas registadas: 6766; Portes de
envio: 36950,59€;Valores em cheques recebidos: 220431,87€; Valores em
vales recebidos: 535,16€.
 Implementação, de forma sucessiva e progressiva, dos processos de
modernização administrativa em curso, destaca-se o Guia Prático da
intervenção da CMA nos processos Eleitorais.
3. Património e compras
Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP):








Concluiu a contratação de serviços de Solicitadoria para a regularização
de registos prediais e matriciais de imóveis municipais, essencial para o
reconhecimento destes ativos fixos tangíveis;
Prossecução dos trabalhos preparatórios de introdução do SNC-AP na
vertente patrimonial, através da determinação dos valores tributários dos
bens imóveis adquiridos sem contraprestação, bem como da
identificação dos bens a reclassificar como bens de investimento;
Prossecução do processo de atribuição das novas classificações
contabilísticas aos ativosmunicipais;
Assegurou o encerramento e prestação de contas na vertente patrimonial,
referente aoexercício de 2019;
Prossecução dos trabalhos inseridos no âmbito da contratação de
prestação de serviços para elaboração de um Modelo de Gestão e
Avaliação Patrimonial dos Ativos Municipais.

Licenciamento e Registo Automóvel:



Iniciou e concluiu o procedimento de registo a favor do Município de
Almada dasviaturas com as matrículas: 93-ZL-64 e 77-ZH-85;
Iniciou e concluiu o procedimento de averbamento da viatura IVECO
- RSU com asMatrícula 28-XS-58;
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Iniciou e concluiu o procedimento de renovação das Licenças de
Transporte Coletivo deCrianças para as viaturas com a matrícula 98-FL85 e 98-FL-86;
Início e prossecução do procedimento de registo a favor do Município
de Almada dasviaturas com as matrículas: AB-49-IC e AB-56-IC;
Início do procedimento de registo a favor do Município de Almada da
viatura com amatrícula: 71-VS-4.
Prossecução do procedimento de registo a favor do Município de Almada
da viatura coma matrícula: VI-11626;



Conclusão do procedimento de renovação de Autorização Especial de
Transito para aviatura HBarber 600HDS;



Concluiu o procedimento de registo a favor do Município de Almada das
viaturas com as matrículas: 44-PN-01; 44-PN-02; 44-PN-03; 44-PN-04; 43PN-99; 44-PN-00; 43-PN-95;43-PN-96; 44-PN-05; 43-PN-97; 35-PQ-19; 35PQ-20; 35-PQ-15; 35-PQ-16; 35-PQ-17; 35- PQ-24; 35-PQ-34; 35-PQ-61;
35-PQ-43; 35-PQ-44; 35-PQ-84; 35-PQ-85; 36-PQ-01 e 35- PQ-95;
Concluiu o procedimento de registo a favor do Município de Almada da
viatura com a matrícula: 23-ZC-88;
Prossecução do procedimento de registo a favor do Município de Almada
da viatura coma matrícula: AC-74-VN.




Gestão de contratos de fornecimento dos bens e serviços destinados ao
funcionamento dasinstalações municipais:












Concluiu o processo com vista ao arrendamento de dez frações destinadas
a escritórios,no edifício Almada Business Center, no Pragal, destinado a
instalações da Direção Municipal de Desenvolvimento Social
Iniciou e concluiu os procedimentos de contratação do fornecimento de
eletricidade às instalações municipais alimentadas em Baixa Tensão
Normal (BTN) e em Baixa Tensão Especial (BTE) para um período 2 anos;
Concluiu o procedimento de Concurso Público para aquisição de serviços
de vigilância nas instalações da Câmara Municipal de Almada para o
período 2020-2022;
Concluiu o procedimento de aquisição de serviços para fornecimento e
montagem de sistema GSM de comunicação bidirecional de emergência
com o centro de atendimentopermanente, e a aquisição do fornecimento
e instalação de um dispositivo sonoro no patamar inferior, ambos do
Elevador Panorâmico da Boca do Vento;
Iniciou e concluiu o procedimento de contratação de fornecimento de
energia elétrica e água para as dez frações arrendadas, destinadas a
escritórios, no edifício Almada Business Center, no Pragal, destinado a
instalações da Direção Municipal deDesenvolvimento Social;
Iniciou e concluiu o procedimento de aquisição de serviços de vigilância
para a instalação de um Pavilhão do Acolhimento ao Sem Abrigo e de Sala
de Teste - COVID- 19.
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Iniciou o processo de aquisição de serviços para fornecimento e
instalação de sistema de videovigilância no elevador panorâmico da boca
do vento (não tendo tido seguimento)
Iniciou o processo de aquisição de serviços de Inspeção Periódica a
Instalações de Gás dos edifícios municipais de serviços, escolares e
habitação social.
Concluiu o processo de aquisição de serviços para Inspeção e
Manutenção de Sistemase equipamentos de Combate a Incêndio.
Iniciou e concluiu o procedimento de contratação de 800 horas de
prestação de serviços de higienização e desinfeção de superfícies, no
âmbito do plano de contenção da COVID-19 e recomendações da D.G.S.;
Iniciou e concluiu o procedimento por Concurso Público para
fornecimento de energia elétrica para as instalações Municipais
alimentadas em Média Tensão;
Iniciou e concluiu o procedimento de contratação de fornecimento de
água para o hidrante na Mata de Vale Bem, como medida de proteção e
combate a incêndio neste espaço verde municipal;
Iniciou e concluiu o procedimento de contratação de fornecimento de
água para a Redede Rega EB Chegadinho;
Iniciou e concluiu o procedimento por Concurso Público para
fornecimento de gás natural/canalizado em instalações do Município de
Almada para o biénio 2020-2022;
Concluiu o procedimento de aquisição de serviços de Inspeção Periódica
a Instalações de Gás dos edifícios municipais de serviços, escolares e
habitação social.
Prossecução do procedimento de contratação para fornecimento de
energia elétrica para a iluminação de Natal no Concelho, para o ano 2020;
Concluiu o procedimento de contratação de fornecimento de energia
elétrica de carátereventual no âmbito das Festas no Jardim da Piedade,
no Largo 5 de Outubro, na Cova da Piedade e inclusão no Contrato N.º
41/2020 (BTN);
Iniciou e concluiu os procedimentos de contratação de serviços de
limpeza e fornecimento de água, energia elétrica e gás para 2 frações
habitacionais, sitas na Rua Fernão Lourenço nº 3, 1º Dto, em Almada, e
Rua António Gião, 15, 3º Dto, Monte de Caparica;
Iniciou e concluiu o procedimento de contratação de fornecimento de
água e energia elétrica para o edifício da Rua da Cooperativa Piedense,
n.º 94, Cova da Piedade;
Iniciou e concluiu o procedimento de contratação de 600 horas de
prestação de serviços de limpeza intercalar, no âmbito do plano de
contenção da COVID-19 e recomendaçõesda D.G.S.;
Iniciou o procedimento de contratação de Limpeza de Vidros em
Instalações Municipais(sem seguimento);
Iniciou o procedimento de aquisição de serviços de reinspecção de
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instalações em gás natural.
Manutenção das instalações municipais:















Manutenção, em conjunto com os serviços da DHU e DMEM, do edifício
constituído por3 corpos, Rua Bernardo Francisco da Costa, 34, Almada
(antiga EDP), com vários pontosde entrada que potenciam a proliferação
de aves, roedores e insetos, bem como de situação insalubre que provoca
maus cheiros e a atração de ainda mais bichos, em sequência de
reclamação apresentada por munícipe à UF de Almada, Coca da Piedade,
Pragal e Cacilhas;
Iniciou e concluiu o procedimento de substituição de teclado numérico
do portão de acesso ao parque de estacionamento das Quintinhas,
danificado após ato de vandalismo;
Conclusão do procedimento de aquisição de serviços para Inspeção e
Manutenção de Sistemas e equipamentos de Combate a Incêndio.
Conclusão da contratação de seguros para uma viatura dos Serviços
Municipais de Proteção Civil, a qual integrou a frota municipal;
Prossecução dos trabalhos, em conjunto com a DPO, de reparação a
efetuar no prédio com os n.ºs 2, 4, 6 e 8 da Praceta Luís Sá, no Laranjeiro.;
Prossecução do procedimento de manutenção, em conjunto com os
serviços da DMEM e SMPC, da Parcela C com 110m2, (antiga casa do
gerador elétrico), Lot.722, Alv.471, Cova da Piedade;
Realização de vistorias técnicas a reclamações apresentadas devido a
infiltrações eventualmente provenientes frações municipais sitas na Av.
Professor Egas Moniz, nº1,em Almada e Rua Liberato Teles, 6 , 6-A e 6-B,
Cacilhas, e a afetar instalações arrendadas afetas ao Departamento de
Recursos Humanos.
Prossecução dos procedimentos de manutenção associados à vistoria
técnica realizada no âmbito da reclamação apresentada devido a
infiltração proveniente da fração municipal sita na Av. Professor Egas
Moniz, nº1, em Almada.
Prossecução dos procedimentos associados à vistoria técnica realizada no
âmbito de infiltração existente na sala de Formação das instalações
arrendadas afetas ao Departamento de Recursos Humanos.

Seguros Patrimoniais e responsabilidade civil extracontratual municipal:






Iniciou e concluiu a contratação de seguros para duas viaturas dos
Serviços Municipais de Proteção Civil e concluiu a contratação de seguros
para uma de máquina Cilindro, asquais integraram a frota municipal;
Garantiu a tramitação de 147 novos processos de pedido de
indemnização por responsabilidade civil extracontratual municipal, tendo
sido concluídos 151 processos
Iniciou o procedimento de contratação de seguros para a Câmara
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Municipal de Almadae SMAS para o triénio 2021-2023;
Concluiu da contratação de seguros para 8 frações habitacionais
adquiridas pelo Município no ano 2019;
Concluiu a contratação de seguros para um veículo pesados de
passageiros com a matrícula AC-74-VN, a qual integrou a frota municipal;
Início da contratação de seguros para 10 frações habitacionais e 5 frações
não habitacionais adquiridas pelo Município no ano 2020.

Cadastro e inventário:


Foram inventariados 3330 bens e abatidos 129 bens ao inventário de bens do
Município.
4. Regime excecional da contratação pública aprovado pelo do Decreto-Lei n.º 10A/2020
No âmbito da aplicação do regime excecional da contratação pública aprovado
pelo do Decreto- Lei n.º 10-A/2020, que tem o propósito de “simplificar” e
“acelerar” os procedimentos de realização das compras públicas necessárias para
responder à epidemia da doença do COVID- 19, foram iniciados e adjudicados no
período de 16/03/2020 a 31/12/2020, os seguintesprocedimentos:
PROCEDIMENTOS

DESCRIÇÃO

AD00511B2020

Aquisição de máscaras descartáveis no âmbito da pandemia do COVID 19

AD00506B2020

Aquisição de máscaras descartáveis no âmbito da pandemia do COVID 19

COVD200514B2020

Aquisição de gel higienizante no âmbito da pandemia do COVID 19

COVD100526B2020

Aquisição de fatos descartáveis no âmbito da pandemia do COVID 19

COVD200514B2020

Aquisição de 20 garrafões de Gel Higienizante de Mãos de base alcoólica

COVD200585B2020
COVD200587B2020
COVD200602B2020

Aquisição de Batas Descartáveis tipo cirúrgicas
Aquisição de 10 Termómetros Digital sem Contacto por Infravermelhos
Aquisição de 4 Pulverizadores a Bateria de 16LTS
Aquisição do Serviço de desinfeção a realizar em vários Edifícios
Municipais
Aquisição de 20 Termómetros de Infravermelhos sem contacto
Aquisição de Atomizador e 65Lt de Desinfetante para desinfeção de
Viaturas e Instalações
Aquisição de 9550 máscaras comunitárias Modelo B no âmbito da
Pandemia do COVID 19

COVD200608B2020
COVD200609B2020
COVD200631B2020
COVD200681B2020
COVD200705B2020
COVD200722B2020
COVD200722B2020
COVD200760B2020
COVD100778B2020

Aquisição de 50 Barreiras de Proteção em acrílico
Aquisição de 20 Termómetros Digital sem Contacto por Infravermelhos
Fornecimento e Montagem de Doseadores de parede de Gel
Desinfetante
Aquisição de 50 Garrafões de Gel Higienizante
Aquisição de 100.000 Máscaras Comunitárias Reutilizáveis, no âmbito da
pandemia da doença COVID 19
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COVID200793S2020
COVD100797S2020
COVD200631B2020
COVD200818B2020
COVD200861B2020
COVD200873B2020
COVD200631B2020
COVD200925B2020
COVD200997B2020
COVD201089S2020
COVD201090B2020
COVD201098B2020
COVD201105B2020
COVD201120B2020
COVD201121B2020
COVD202040B2020
COVD201264S2020
COVD201222S2020
COVD201479B2020
COVD201502B2020
COVD201496B2020
COVD201495B2020
COVD101518B2020
COVD201378S2020

COVD201535B2020

Contratação de 800 horas para prestação de serviços de limpeza em
instalações da Câmara Municipal de Almada
Vigilância e Segurança Humana nas Instalações da CMA no âmbito das
medidas de contenção do COVID 19
Aquisição de Atomizador e 65Lt de Desinfetante para desinfeção de
Viaturas e Instalações
Aquisição de Spray Desinfetante para limpeza de Multi superficies, no
âmbito do COVID 19
Aquisição de Gel Higienizante de mãos de base alcoólica no âmbito do
COVID 19
Aquisição de 240 Litros de Produto Desinfetante no âmbito do COVID 19
Aquisição de Barreiras de Proteção em acrílico para diversos espaços de
atendimento ao público, no âmbito do COVID 19
Fornecimento e Instalação de Doseadores de parede de Gel Higienizante
de mãos, no âmbito da Pandemia de COVID 19
Aquisição de 18.000 Máscaras Cirúrgicas, Tipo II, no âmbito da Pandemia
COVID 19
Fornecimento de refeições no espaço de acolhimento de pessoas em
situação de sem abrigo
Aquisição de 62.000 Máscaras Cirúrgicas, Tipo II no âmbito da Pandemia
da doença COVID-19
Aquisição de Estações Móveis para doseadores de desinfetante para
mãos
Aquisição de Luvas de Proteção, no âmbito da Pandemia do COVID 19
Aquisição de Batas de Proteção, no âmbito da Pandemia do COVID 19
Aquisição de Fatos de Proteção, no âmbito da Pandemia do COVID 19
Aquisição de Gel Higienizante de Mãos de base alcoólica e Spray
Desinfetante, no âmbito do COVID 19
Aquisição do serviço de limpeza no mercado municipal da Cova da
Piedade
Aquisição do serviço de desinfeção a realizar em vários Edifícios
Municipais
Aquisição de Máscaras Cirúrgicas, Tipo II, no âmbito do COVID 19
Aquisição de Spray Desinfetante de Multisuperficies, no âmbito da
Pandemia COVID 19 “
Aquisição de Fatos de Proteção Descartáveis, no âmbito da Pandemia
COVID 19 “.
Aquisição de Máscaras Comunitárias Reutilizáveis, no âmbito da
Pandemia COVID 19
Aquisição de máscaras cirúrgicas, nível II e álcool gel, no âmbito da
Pandemia da doença COVID 19.
Serviço especializado de suporte à utilização de Plataforma MOBIUS para
o Contact Center da Câmara Municipal de Almada, no âmbito do COVID19
Aquisição de Barreiras de Proteção em acrílico para diversos espaços de
atendimento ao Público, no âmbito do COVID 19
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COVD201550B2020
COVD201573S2020
COVD101757B2020
COVD201808S2020
COVD201844B2020

Aquisição de 90 Computadores Portáteis, para assegurar o regime de
teletrabalho, no âmbito da Pandemia COVID 19
Contratualização do serviço de tratamento de roupa para o espaço de
acolhimento de pessoas em situação de sem abrigo, no âmbito do
COVID-19
Aquisição de 170.000 Máscaras Comunitárias Reutilizáveis, Nível 3, no
âmbito da pandemia da doença COVID 19
Contratualização de 600 Horas para a prestação de serviços de limpeza
em instalações da Câmara Municipal de Almada
Aquisição de Barreiras de Proteção em acrílico para a Galeria de Arte
Municipal e Centro de Saúde da Trafaria no âmbito do COVID 19

5. Contratos assinados
CONTRATOS ASSINADOS
Quantidade
Valor Total

Ano 2020
116
11 019 903,60€

6. Concursos Públicos Lançados
Ao abrigo do disposto no CCP – CÓDIGOS DOS CONTRATOS PÚBLICOS
Janeiro a abril
Concurso Público CPN02932B2019

Aquisição de betão betuminoso

07/01/2020

Concurso Público CPN02887B2019

Aquisição de Equipamentos VOIP

17/01/2020

Concurso Público CPN00132S2020

Serviços de manutenção de sistemas solares térmicos e
sistemas de aquecimento de águas nas instalações municipais

04/02/2020

Concurso Público CPN0460S2020

Aquisição de serviços de comunicações eletrónicas de dados e afins

24/03/2020

Concurso Público CPN00509B2020

Aquisição de acessórios para contentores de resíduos urbanos, por lot 27/03/2020

Concurso Público CPN00353B2020

Aquisição de Calçado de Proteção e Segurança, por Lotes

20/04/2020

Concurso Público CPN00598B2020

Aquisição de contentores para resíduos urbanos, por lotes

23/04/2020

Concurso Público CPU00637S2020

Aquisição de serviços de recolha contentorizada de Resíduos Urbanos

29/04/2020

Aquisição de Serviços para vistoria/manutenção de
Concurso Público CPN00591S2020

redes/equipamentos

04/05/2020

de gás nos refeitórios escolares
Concurso Público CPN00774S2020

Concurso Público CPN00783S2020

Aquisição de Serviços de técnico responsável de exploração de
instalações elétricas e execução de vistorias anuais
Aquisição de serviços de controlo de pragas em árvores –
Lagarta Processionária do Pinheiro e outras, por lote

01/06/2020

01/06/2020

Concurso Público CPN000S2020

Aquisição de material vegetal, por lotes

01/06/2020

Concurso Público CPN00740B2020

Aquisição de papel, economato, material de escritório, por lotes

02/06/2020

Concurso Público CPN00804B2020

Aquisição de serviços de implementação de plataforma de suporte
a sites municipais de Almada

08/06/2020
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Concurso Público
Concurso Público
Concurso Público

CPN00785B2020

Aquisição de licenciamento de software Microsoft

08/06/2020

CPN01081B2020

Locação de monoblocos para a escola básica do Chegadinho

11/08/2020

CPN01200S2020

serviços de conservação de espaços verdes, por lotes

07/09/2020

Fornecimento de gás natural em instalações do Município de

Concurso Público

CPN01171B2020

10/09/2020

Concurso Público

CPN01188S2020

Aquisição de serviços de seguro para o Município de Almada

10/09/2020

Concurso Público

CPN01398S2020

Serviços de iluminações decorativas Alusivas ao Natal de 2020

09/10/2020

Concurso Público

CPN01400B2020

Fornecimento e instalação de contentores semienterrados

15/10/2020

Concurso Público

CPN01567B2020

Aquisição de equipamentos informáticos para a CMA, por lote

06/11/2020

Concurso Público

CPN01497S2020

Almada pelo prazo de 2 anos

Aquisição de serviços de manutenção e reparação de elevadores
em instalações Municipais, pelo prazo de 2 anos

12/11/2020

Aquisição de serviços de manutenção e assistência técnica aos
Concurso Público

CPN01608S2020

sistemas de deteção de incendio, intrusão e CCTV, para diversas

04/12/2020

instalações municipais, pelo prazo de 2 anos
Concurso Público

CPU01697S2020

Concurso Público

CPN017772020

Aquisição de serviços de recolha contentorizada de resíduos

06/12/2020

urbanos
Aquisição de licenciamento Software Microsoft

15/12/2020

7. Gestão de Stocks e Armazéns
Total de faturas finalizadas pelo Aprovisionamento: 6 625
Guias de Entrega de Materiais nos armazéns:
ARMAZÉNS
Stock

Ano 2020

A1 - Armazém de Vale Figueira – Área geral
A3 – Armazém de Vale Figueira – Área peças
A5 – Armazém Peças Auto Recuperadas
A6 – Armazém do Alto Índio
TOTAL GERAL

231
20
1
558
810

Guias de Entrega de Materiais nos Serviços Requisitantes:

Stock

ARMAZÉNS

Ano 2020

A1 - Armazém de Vale Figueira – Área geral
A3 – Armazém de Vale Figueira – Área peças
A5 – Armazém Peças Auto Recuperadas
A6 – Armazém do Alto Índio
TOTAL GERAL

5811
47
3
1440
7301
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Montante de Entradas e Saídas de Existências:
ANUAL 2020
CONTA
33.8.1.1
33.8.1.3
33.8.1.4
33.8.3
33.8.9.1

Gasóleo
Óleos e Lubrificantes
Gás
Artigos de Higiene e Limpeza
Outros materiais diversos de consumo
Totais Anual

ENTRADAS

SAÍDAS

646 104,01 €
14 023,28 €
976,67 €
101 041,54 €
326 755,50 €

655 306,34 €
12 761,94 €
8 602,27 €
123 411,81 €
368 717,45 €

1 088 901,00 €

1 168 799,81 €

8. Serviços informáticos
Reforço das condições e serviços de segurança de interligação remota a serviços e
sistemas informáticos do município.
Projeto de disponibilização de suporte e infraestrutura a ambiente de trabalho
remoto,tendo sido disponibilizado condições de interligação seguras a 700
trabalhadores da CMA, em resposta à pandemia.
Projeto integração de plataformas da CMA, no âmbito da desmaterialização de
processos, partilha de informação e automatização de fluxos entre os
sistemas de suporte ao atendimento ao público, através da criação de um
orquestrador integrado com plataformas e serviços disponibilizados pela AMA,
no que respeita a autenticação via CC e CMD, notificações eletrónicas e
pagamentos;
Implementação e disponibilização do GeoPortal de Almada com
funcionalidadesdedicadas a áreas de negocio do urbanismo;
Projeto de migração da Plataforma Estabelecimentos Comerciais, associada
ao GeoPortal, para a infraestrutura interna do Município;
Renovação de contrato de licenciamento especifico de suporte às atividades
dosdiferentes serviços da CMA;
Projeto de disponibilização de solução de Gestão de Equipamentos, de suporte à
gestãoda manutenção e da operacionalização do património municipal.
Contributo para a Especificação técnica e funcional da solução “Made In
Almada”, emcolaboração com a NAV;
Disponibilização Online da App Almada+Perto, versão Gestão de Ocorrências;
Implementação de projeto piloto para gestão de contact center, com vista à
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capacitaçãodos serviços de atendimento da CMAlmada;
Gestão do projeto de Gestão de Identidades em alinhamento com as
necessidades de garantir uma gestão de ativos em consonância com o processo
de Gestão de Recursos Humanos assegurado pelo DRH, as politicas TIC
associadas à segurança da Gestão de Informação e RGPD;
Implementação e gestão do projeto de solução informática - para gestão
integrada dasContraordenações - GIC;
Gestão do projeto aplicação de suporte informático (Suporte TIC), alinhado com o
RGDP,garantindo um melhor e mais eficaz apoio informático aos utilizadores;
Análise, desenho e apoio técnico na definição do processo de desmaterialização
a operar sobre processos core, a implementar na plataforma de Gestão de
Processos http://gp.cmalmada.local , de suporte a:
I.
Elaboração de planeamento estratégico de suporte ao orçamento de
2021;
II.
Gestão de operacional de atividades e reengenharia relativa
aos pedidos deautorização de despesa;
III.
Implementação de sistema de suporte à gestão da
contratação, fornecedorese contratos.
Suporte e operacionalização da componente das infraestruturas de rede;
Comunicações e vertente aplicacional, nos Espaços do Cidadão e planeamento
de upgrade à rede física dos edifícios, necessidade resultantes das mudanças
físicas de departamentais;
Apoio aos balcões da WeMob e Junta de Freguesia nos Espaço do Cidadão;
Administração e manutenção de infraestruturas técnicas de comunicações de
suporte àgestão municipal;
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;
Disponibilização de novo equipamento informático para apoio a projetos em
curso e para modernização do atual parque informático do Município.
Migração de informação para a nova solução de armazenamento digital para o
Município.
Acompanhamento técnico e monitorização da execução dos novos contratos de
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serviçosde comunicações de dados e de voz da Câmara Municipal de Almada;
Projeto de desenvolvimento de plataforma informática que permita a criação /
submissão de formulários online https://formularios.cm-almada.pt/ , integrada
com a nova plataforma de sites da CMA, Gestão Documental, disponibilizando
um novo canalde atendimento e suporte online para a interação com o munícipe;
Análise e definição de solução ERP SAP a implementar na CMA, vertente SNC AP,
RH e Património, em articulação com SMAS ao nível do licenciamento.
Acompanhamento de trabalhos com vista à implementação do serviço
disponibilizado pela Agencia para a Modernização Administrativa (AMA), no que
respeita ao envio de notificações eletrónicas;
Apoio técnico contínuo e manutenção dos recursos tecnológicos disponíveis nos
espaços municipais de utilização pública;
Gestão do sistema de impressão, nomeadamente a instalação de novos
equipamentos de multifunções, transferências de equipamentos,
acompanhamento de plafonds de impressão, de acordo com o contrato
estabelecido com a empresa fornecedora e com a política de impressão da CMA;
Quadro estatístico da execução de Pedidos de Serviço/Incidentes concluídos
(fonte- nova plataforma de ServiceDesk alargada à gestão TIC, Edifícios e Frota):
I.
Incidentes (total): 1512
II.
Pedidos de Serviço (total):1682
III.
Média de avaliação da qualidade de serviços do DI, para incidentes: 4
(na escala de 1 a 5).
IV.
Média de avaliação da qualidade de serviços do DI, para pedidos de
serviço: 4 (na escala de 1 a 5).
Atualização para uma nova versão da plataforma de suporte à solução de gestão
eletrónica das reuniões de Câmara, "Portal Executivo";
Apoio aos utilizadores e monitorização do parque aplicacional da CMA;
Gestão do projeto de unificação de comunicações de voz com recurso a solução
VOIP pura (levantamento e definição de requisitos inerentes ao procedimento
de aquisição de solução de telefonia VOIP para o Município) tendo em vista a
renovação tecnológica e o fim do tempo de vida útil da atual solução de voz
implementada;
Piloto de gestão de filas, projeto SIGA – Gestão do Atendimento Municipal.
Projeto de interligação à RAE, Rede Alargada da Educação – DGEEC. Conetividade
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entrea rede da CMA e a RAE, para acesso da CMA à rede de área local de cada
escola e por sua vez o estabelecimento de um canal de gestão remota. Esta
ligação é possível mediante protocolo de adesão, como serviços centrais do
Ministério da Educação-DGEEC.
Disponibilização das condições de conectividade de suporte ao atendimento
de voz edados inerentes às medidas implementadas pela CMA de resposta à
pandemia.
Gestão dos domínios m-almada.pt e am-almada.pt.
Suporte técnico ao projeto de desenvolvimento do novo site da Assembleia Municipal.
Implementação e disponibilização de novos serviços aos munícipes por via do
GeoPortalde Almada.
Alargamento de Ambientes de trabalho Virtual aos trabalhadores da CM, no
âmbito doProjeto VDI.
Gestão do projeto de implementação de Office 365, suportado no novo
licenciamento em curso e permitindo uma versatilidade aplicacional superior ao
nível de aplicações Office.
Continuação da implementação do Microsoft 365, tendo como objetivo a
migração tecnológica de parte da infraestrutura de correio eletrónico,
permitindo mais capacidade e interação com novas ferramentas de
produtividade.
Implementação do site Agenda21Criança.
Implementação do site GuiaTransportes.
Capacitação dos sistemas de gestão de informação territorial, projeto
Observatório REOT.
Gestão e manutenção dos serviços inerentes à CloudDrive, disponibilizada para
efeito de troca de ficheiros de grande dimensão com o exterior.
9. Atendimento ao munícipe
Realização, no âmbito dos serviços de atendimento geral, dos seguintes atos e/ou
procedimentos:


Número de atendimentos (Backoffice) na DAGA: Atendimento telefónico
interno:2873; Certificados de cidadão da EU: 762; Editais publicados: 117;
Alvarás emitidos de licenciamentos diversos: 226; Documentos
registados na Gestão documental: 956;Requerimentos recebidos através
do Balcão do Empreendedor: 523; Guias de receita emitidas: 373 num
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valor total de 46155,56 €; Notificações pessoais: 23.
Número de atendimentos via Contact Center: 20904 atendimentos,
verificando-se um aumento de 50,7% face a 2019. Os atendimentos foram
distribuídos da seguinte forma: Linha Almada Informa: 15159; Linha
Almada Limpa: 3397; e Linha Atendimento Municipal: 2348.
No que respeita aos Espaços do Cidadão no Concelho de Almada, tendo
em conta o Plano Interno de Contingência da CMA (COVID-19), bem como
as medidas enunciadas pelo governo, foi decisão do executivo, após
proposta pela Equipa de Coordenação COVID-19, encerrar
preventivamente, durante os meses de março e abril, os Espaços Cidadão
do Monte de Caparica e Almada, e de março a setembro, o Espaço do
Cidadão do Feijó. Esta decisão foi tomada por não se verificarem as
condições mínimas necessárias para assegurar a segurança e a saúde dos
trabalhadores e munícipes, nomeadamente o afastamento social e a
etiqueta respiratória.
A reabertura foi feita de acordo com as regras estabelecidas, sendo
privilegiado o atendimento telefónico ou via email e o atendimento
presencial passou a ser efetuadopor marcação prévia.
Globalmente foram atendidos 18087 cidadãos, representando o Espaço
Cidadão Almada 48% do atendimento total. Em termos de serviços
disponibilizados, os serviços de atendimento municipal (CMA e SMAS)
representaram 48% do atendimento total, seguindo-se os serviços da
AMA com 36% dos atendimentos.


10. Valorização dos trabalhadores
Promoção de ações de formação, dirigidas ao utilizador final, no âmbito
de apoio aofuncionamento de aplicações informáticas; (identificar as
formações por temática)
1. Formação de Gestão Documental- WebDoc,
2. Formação sobre ERP – SIGMA (componente SNC-AP),
3. Formação sobre a plataforma de gestão de processos da CMA

http://gp.cmalmada.local
Procedimentos concursais abertos:
UO

Carreira

Área de Formação

Nº de PT

SG/DAGF

Cargo Direção
Intermédia 1º Grau

Diretor Departamento

1

DMDS/DDJ

Técnico Superior

Ciências Desporto

6

SMPC

Técnico Superior

1

DMSU/DMEIF/DGMF
DMSU/DHU/DLU

Técnico Superior
Técnico Superior

Geografia
Engenharia Mecânica
Engenharia Ambiente

1
1
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Técnico Superior
DMEIC/DCOM/DPRI
SG/DJ/DAJC-DFCEF
DMSU/DMEIF/DMEM

Técnico Superior
Técnico Superior

Relações Públicas,
Comunicação e Relações
Internacionais
Direito
Engenharia
Eletrotécnica

2
3
1

SG/DJ/DFCEF

Fiscalização

Fiscal

15

SMPC

Assistente Técnico

SM Proteção Civil

1

DMEIC/DEDL/DMCEP

Assistente Operacional

Fiel Mercados

1

DMOMU/DIOM/DIVIP

Assistente Operacional

Asfaltador

2

SMPC
DMSU/DEVSEC/DEV

Assistente Operacional
Assistente Operacional

4
2

DMSU/DHU/DLU

Assistente Operacional
Época Balnear 2021

DMSU/DHU/DLU

Assistente Operacional

DMSU/DHU/DLU

Assistente Operacional

Sapador Florestal
Espaços Verdes
Condutor de Máquinas
Pesadas e Veículos
Especiais
Limpeza de praias,
Varredura e Prevenção
de Fogos Florestais
Limpeza Urbana

4
Reserva
Recrutamento
8

Estágios curriculares
Estágios
Recebidos

64

Autorizados

26

Avenças e tarefas
UO

Área

Duração

Data de
Inicio

DMOMU/DAU

Arquitetura

12 meses

29-01-2020

DMOMU/DIOM

Coordenação de Segurança Higiene e Saúde no
Trabalho

24 meses

06/01/2020

DMOMU/DIOM

Serviços Jurídicos

24 meses

08/01/2020

GAV TS

Assessoria técnica

22 meses

GAV MS

Apoio de secretariado ao GAV
Coordenação do Programa “Almada em Forma –
Implementação do Programa Portugal a Nadar”
Arquitetura
Consultoria técnica jurídica, com mandato forense
Apoio técnico
Serviços de enfermagem

22 meses

10/02/2020

12 meses

11/02/2020

12 meses
12 meses
22 meses
12 meses

18/02/2020
01/03/2020
16/03/2020
23/03/2020

DMDS/DD/DGED
DMOMU/DAU
DMEIC/DEDL/DTUR
GAV
DRH/DSOIS

07/02/2020
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DRH/DSOIS

Serviços de enfermagem
Elaboração de Planos de Operações Municipais
(PLANOP e ORDOP)

12 meses

26/03/2020

6 meses

20/04/2020

DMSU/DEVSEC/DEV

Consultoria em Arquitetura Paisagística

13 meses

22/04/2020

SG/DJ

Consultoria técnica na área do ruído

12 meses

20/05/2020

DMSU/DEVSEC

Consultoria em Engenharia Agronómica

13 meses

17/06/2020

12 meses

28/06/2020

17 meses

07/07/2020

12 meses

22/07/2020

12 meses

23/07/2020

12 meses

01/08/2020

1 ano letivo

04/08/2020

Consultoria técnica jurídica, com mandato forense
Consultoria técnica jurídica, com mandato forense

12 meses

10/08/2020

Arquitetura
Apoio de Secretariado
Apoio Técnico Especializado ao Gabinete de Apoio
aos Vereadores
Consultoria na área de Arquitetura
Serviços de medicina veterinária (CRO e SVM)
Área da Psicomotricidade Humana
Consultoria Técnica Jurídica com Mandato Forense
Consultoria Técnica Jurídica com Mandato Forense

12 meses
14 meses

01/09/2020
17/09/2020

13 meses

01/10/2020

12 meses
10 meses
12 meses
12 meses
12 meses

01/10/2020
03/11/2020
18/12/2020
21/12/2020
21/12/2020

SMPC

CAC

GAP

Especialista em educação pela arte para desenvolver
funções na área da Casa da Cerca - Centro de Arte
Contemporânea
Assessoria técnica no âmbito da implementação de
politicas públicas de desenvolvimento local ao
Gabinete de Apoio à Presidência

DMSU/DEVSEC/SVM
SG/DJ
DMOMU/DPU

DMDS/DEJ

SG/DJ
GAV CDU
DMOMU/DAU
GAV
GAV CDU
DMDS/DISH/DHABIT
SVM
DIIS
SG/DJ
SG/DJ

Medicina Veterinária
Consultoria Técnica para Operacionalização das
Novas Competências do Município de Almada
Arquitetura Paisagística, com experiência em
ordenamento do território
Coordenação no âmbito do Projeto “Mais Leitura,
Mais Sucesso” – Biblioteca Escolar Aberta à
Comunidade: Ações de Enriquecimento Curricular /
Oficinas de Escrita Criativa

17 meses

13/08/2020

SG

Apoio Técnico para Execução da Revisão de Atas das
Reuniões de Câmara Realizadas

1 mês

28/12/2020

SG

Consultoria Técnica – Comissariado e Combate ao
Desperdício Alimentar

12 meses

28/12/2020

Processamentos
Rubrica
Remuneração
Trabalho suplementar
Trabalho Turnos
Total

Valores
24.645.738,35 €
691.032,26 €
598.045,91 €
25.934.816,52
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Efetivos
Efetivos Por Grupo Profissional

Total

Dirigente Superior
Dirigente Intermédio
Técnico Superior
Informático
Assistente Técnico
Assistente Operacional
Outros

5
64
327
10
374
950
18
Total

1 748

Rotação de recursos humanos
Entradas

Saídas

107
56
24

17

1

18

1
-19

-32
-50
-88

Dir Sup

Dir Int

TS

AT

Inf

AO

Out

Formação profissional
GRUPO

Nº trabalhadores no Projeto QUALIFICA

ENSINO
Iniciaram
15

Concluíram

Desistiram
5

Em aprendizagem
10

8

3

16

Grupo Z

Básico

Grupo 32

Secundário

27

Grupo 33

Secundário

15

Grupo 34

Secundário

22

5

17

Grupo 35

Secundário

19

4

15

Wemob

Secundário

17

5

1

10

115

13

18

83

TOTAL

Tipologia da Formação
Formação Interna

15

Nº Ações

Nº Trab.

Vol.
Formação

10

104

1655

Custos Formação
8.557,55€

149

Formação externa
Total

15

123

3619

4.487,94€

25

227

5274

13.045,49 €

Valência

Nº Crianças

Creche

66

Jardim Infância

62
Total

128

Medicina no trabalho

Medicina Trabalho*

Análises

Exame
Admissão

Exame
Periódico

Exame
Ocasional

Enfermagem

843

76

254

307

951

Jan. a Dez. 2020

Consultas de Medicina *
Jan. a Dez. 2020

Clinica Geral

Urologia

Psiquiatria

Psicologia

Enfermagem

1715

65

331

673

750

Segurança no trabalho
Tipologia
Acidentes de trabalho
Trabalho

Trajeto

Total

CMA

145

16

161

SMAS

24

4

28

169

20

189

Formação SSH

Nº Ações

Nº Horas

Nº Trabalhadores

Prevenção de Riscos de Acidentes

1

9

12

1

9

12

Total

Total

Atividades no SSH

Ações
Procedimento para aquisição de luvas proteção chuva para a atividade de cantoneiro
de limpeza de RSU da DLU
Avaliação na aquisição das características técnicas de EPI CMA e SMAS
Atualização das características técnicas e de proteção a considerar na aquisição de
EPI’s da CMA/SMAS;
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Procedimentos para aquisição de calçado de trabalho, segurança e proteção; e de
diversos EPI - proteção ocular, facial, auditiva e respiratória;
Definição das características técnicas e de proteção a considerar na aquisição de
equipamentos de proteção individual e vestuário para as atividades do SMPC
Atualização da Ficha de EPI e vestuário das atividades do SMPC E DLU
Identificar constrangimentos e soluções de melhoria na prevenção de riscos
profissionais associados à utilização de EPI e vestuário de proteção para as
atividades/tarefas dos cantoneiros de limpeza da Brigada de Apoio (BA) e secções de
limpeza urbana
Relatórios técnicos sobre
Equipamentos de Proteção
Individual
Articulação com a Medicina no
Trabalho

Pesquisa no mercado de vassouras mais leves e colocação a teste aos cantoneiros de
limpeza da DLU
Avaliação na aquisição das características técnicas de diversos EPI
Emissão de pareceres técnicos no âmbito de processo de aquisição de diversos EPI
para várias atividades da CMA
Atualização das características técnicas e de proteção a considerar na aquisição de
sapatos com e sem biqueira para várias atividades da CMA
Atualização da informação técnica relativa EPI e vestuário para os sapadores florestais
do SMPC
Reunião de trabalho com DCGC
Avaliação conjunta com os médicos de Medicina do Trabalho, dos riscos da atividade
e tarefas do Serviço Municipal de Metrologia, para definição de EPI e dotações
Análise do ambiente térmico da sala do Gabinete de Gestão de Carreiras e
Processamento de Vencimentos e Abonos (GGCPVA), devido à existência de
infiltrações

Adequação do mobiliário,
equipamento e ambiente de
trabalho

Procedimento por consulta prévia, para fornecimento e montagem de cadeiras
operativas para VFP.
Avaliação da conformidade de cadeiras operativas para VFP
Calçado adaptado – avaliação de riscos da atividade de cantoneiro limpeza

Prevenção dos riscos de doença
profissional

Tendinopatia da coifa rotadores ombro direito de uma trabalhadora./Aux. Ação
Educativa
Análise da atividade e identificação de fatores de risco músculo-esquelético de um
posto de trabalho
Preparação de listas de verificação para realização de visitas conjuntas com médicos
do trabalho

Articulação com a Medicina no
Trabalho

Reuniões com médicos sobre especificações de calçado adaptado para trabalhadores
com situações de saúde com indicação médica objetiva, para a emissão de Ficha de
Aptidão.
Visitas conjuntas com médicos do trabalho a instalações/locais trabalho SMAS, no
âmbito do SGSST

Na prevenção dos riscos das
instalações e locais de trabalho

Auditoria interna das condições de Segurança no Trabalho do auditório para realização
de espetáculos, do centro cultural de Sto Amaro
Análise fichas dados segurança, pré aquisição, de produto químico para desinfeção de
mãos e de superfícies
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Colaboração com o SGI/SMAS para o do Plano de Contingência dos SMAS, no âmbito
da Pandemia da COVID-19
Participação em sessões de trabalho setoriais para elaboração do Plano Municipal de
Contingência, COVID-19
Participação em duas sessões de trabalho da Equipa Multidisciplinar do Plano de
Contingência da CMA
Identificação das salas de isolamento e preparação dos Kit´s caso suspeito e
acompanhante, no âmbito da pandemia por COVID-19
Colocação de cartazes da DGS, nos vários locais de trabalho da CMA, sobre as
recomendações e sintomas do Coronavírus (COVID-19).

Plano Municipal de Contingência
da CMA do novo coronavírus
(COVID-19)

Avaliação e identificação, pela Equipa Médica, de trabalhadores portadores de
patologia crónica, para proteção prioritária na exposição ao risco de contágio pelo
coronavírus na atividade profissional, conforme orientações das Autoridades de
Saúde;
Acompanhamento das atividades de apoio desenvolvidas pelos trabalhadores na
Pousada da Juventude e na Unidade Covid, no âmbito de protocolos de colaboração
entre a CMA e as Autoridades de Saúde, para fazer face à pandemia.
Articulação entre DCGC e DISH, para entrega de blusões impermeáveis às Equipas que
se encontram a efetuar entregas no âmbito do PMECOVID19, bem como trabalho
comunitário e serviço externo
Respostas regulares ao nível da requisição em armazém de diversos consumíveis e
EPI´s e distribuição nos locais de trabalho
Elaboração de listagem com a identificação dos locais de trabalho para colocação de
suportes doseadores de parede com solução alcoólica para desinfeção das mãos
Esclarecimento de duvidas a trabalhadores e chefias de vários locais de trabalho;
verificação da utilização EPI´s; distanciamento segurança; aferição quantidade e tipo
de produtos de desinfeção (móvel/fixo); avaliação de necessidades
Atualização do plano contingência CMA - estado de emergência e calamidade
Garantida a afixação e atualização de cartazes da DGS, nos vários locais de trabalho da
CMA
Definição de medidas de segurança para a realização de reuniões da Assembleia
Municipal em dois espaços (Complexo Desportos e Academia)
Elaboração de listagem com a identificação dos locais de trabalho para campanha
sensibilização; Realizadas várias ações de sensibilização nos locais de trabalho
Acompanhamento da colocação de 320 suportes doseadores de parede com solução
alcoólica para desinfeção das mãos nos locais de trabalho.
Elaboração de listagem de necessidades especificas de barreiras acrílicas, apoio à
DMEM para identificação dos locais
Avaliação das condições de Segurança e Saúde no Trabalho de sala inativa da DFCEF,
para atendimento ao público; Emissão de parecer técnico, no âmbito da conformidade
legal e técnico-normativa de SST

11. Empreitadas e manutenção
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Projeto de Reconversão do edifício da EDP;
Projeto de Requalificação da fachada e átrio de atendimento do edifício dos serviços
técnicos da CMA;
Empreitada de Requalificação da fachada e átrio dos Serviços Técnicos;
Vistoria para efeitos da Liberação de Caução da Empreitada Obras de beneficiação e
conservação do mercado municipal de Almada;
Vistoria para efeitos da Liberação de Caução da Empreitada Reabilitação e
conservação pavimento do mercado da Charneca da Caparica;
Vistoria para efeitos da liberação de caução da Empreitada “Remodelação e
reabilitação do Mercado Municipal do Feijó – Rua dos Castanheiros”;
Vistoria para efeitos da liberação de caução da Empreitada “Execução das instalações
para pessoal da LU/DJEV de Almada/Cova da Piedade/Cacilhas (Rua D. João de
Portugal – Almada)”;
Vistoria para efeitos da liberação de caução da Empreitada “Execução das instalações
para o pessoal da LU/DJEV (limpeza urbana/divisão de jardins e espaços verdes) do
Laranjeiro/Feijó – mercado do laranjeiro, Rua D. Duarte”;
Empreitada “Execução de Instalações Sanitárias e Copa no Mercado Municipal de
Almada”;
Empreitada “Execução de Reparações Diversas no Mercado Municipal do Monte de
Caparica”;
Empreitada de Reabilitação da Cobertura do Mercado Municipal do Monte da Caparica;
Vistoria conjunta à Empreitada “Obra mercado municipal Laranjeiro – Supressão
deficiências na cobertura – Impermeabilização e revestimento;

Foram realizadas 527 intervenções de manutenção no valor de 152.046,91€.
Em 2020 realizaram-se 57 procedimentos de aquisição e bens e serviços, no valor total
de valor de 809.915,29 € (210.046,06€ para o ano de 2020 e 599.869,23 € para os anos
seguintes).

12. Planeamento Urbanístico
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Asseguraram-se medições de processos, certidões de IMI e outras certidões de nos
seguintes totais:
Medições de processo:

653

Certidões de IMI:

124

Registos de processos:

106

Direitos a informação:

337

Informações Prévias:

10

Registos I.P.E:

16

Certidões ( ao abrigo do art. 67.º RGEU):

20

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

Certidões de Toponímia, de número polícia e de freguesia:

447

Informações diversas:

39

Introdução e retificação de ficheiro Toponímico:

85

Aditamento à proposta de atribuição toponímica:

7

Apoio a serviços externos à CMA:
a. Resposta ao pedido de parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses
(ANMP) relativamente ao Projeto de Decreto Regulamentar que classifica como
zonas especiais de conservação (ZEC) os sítios de importância comunitária (SIC) do
território de Portugal.
b. Resposta ao Ofício DPC/AML/852/2020 da AML referente a “Pedido de contributos
dos municípios para a realização de Estudo sobre a evolução da logística na AML e
soluções a promover”. Envio de shapefile com a localização das áreas industriais,
em articulação com outras UO da CMA;
c. No âmbito do lançamento do Programa REVIVE do Castelo de Almada apoio ao
Turismo de Portugal através de contributos a integrarem no Caderno de Encargos,
especificamente condicionantes ou outros aspetos importantes para a garantia de
desenvolvimento de um projeto de qualidade para a instalação de um
empreendimento de vocação turística;
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d. Por solicitação da DGPC, na sequência da abertura do procedimento de classificação
dos edifícios do cinema da Sociedade Filarmónica Incrível Almadense (SFIA) e dos
edifícios do cineteatro e cinema da Academia de Instrução e Recreio Familiar
Almadense (AIRFA), envio dos polígonos vetoriais desses elementos patrimoniais
para integração no Atlas do património classificado e em vias de classificação;
e. Resposta a Munícipe relativamente ao período de discussão pública da RPDMA,
tendo anteriormente questionado a possibilidade de novo debate do projeto PUAN
em sede de participação pública;
f. Resposta ao pedido de informação sobre os IGT em vigor/elaboração com incidência
no perímetro da ETC, no âmbito do Requerimento n.º 08/XII-3º/CDU;
g. Por solicitação de requerente externo envio de cartografia antiga na área das Terras
da Costa;
h. Apoio a requerente/proprietário sobre enquadramento no PDM de parcela de
terreno na Rua do Juncal (Costa Caparica);
i. Apoio a munícipes para acesso ao Geoportal de Almada;
j. Resposta a inquérito sobre as Áreas Protegidas;
k. Disponibilização de planta com os limites da freguesia da Sobreda anterior à
reorganização administrativa do território das freguesias publicada pela Lei n.º 11A/2013, de 28 de janeiro;
l. Apoio a munícipes para acesso e consulta de informação geoespacial constante no
Geoportal de Almada;
m. Na sequência da exposição de um requerente, resposta informando do ponto de
situação da proposta de alteração dos limites da CAOP desenvolvida pela DIGTP e
argumentação do entendimento de Almada ser um concelho limítrofe de Lisboa.
n. Resposta a Munícipe, para efeitos de pedido de autorização de circulação, sobre a
jurisdição de uma área inserida na Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da
Caparica;
o. Apoio a munícipe no âmbito da identificação da propriedade/responsabilidade de
uma vala de águas pluviais que se encontra nas traseiras de uma moradia em São
João da Caparica;
p. Na sequência de uma exposição de um requerente, resposta informando do ponto
de situação da proposta de alteração dos limites da CAOP desenvolvida pela DIGTP.
13. Administração Urbanística
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Atendimentos:
a. Atendimento (receção de projetos e documentos com peças desenhadas) - 5 529
b. Levantamento de Documentos – 2 240
Nº total de atendimentos – 7 769

Há um decréscimo significativo no número total de Munícipes atendidos
presencialmente relativamente ao ano de 2019. Contudo não podemos ignorar o
número de documentos que foram tratados via digital (mail e site) - 7791, que, em
situação de funcionamento normal teria sido feito em atendimento presencial.

c. Total de Documentos Rececionados - 12743, dos quais 2 543 foram submetidos
através do site e 5 448 através do mail institucional
d. Direito à Informação - 415
e. Informações Prévias - 49
Atendimento telefónico
Fruto da ausência informação desmaterializada e da inexistência de alternativa
ao contacto presencial e telefónico, o contacto telefónico com o Munícipe
assume uma particular importância. Assim, quantificaram-se 81 748 contactos
telefónicos, correspondendo 3 988 a chamadas efetuadas e 47 760 recebidas.
Processos Informados (a partir de 18/02/2020 – data de criação da EPAGU)
Arquitetura:
a. Direitos à informação………………………………….…………………………………………………211
b. Informações em Informações prévias de Loteamento………………………………………….55
c. Informações em Informações prévias de Edificação……………………………………………..50
d. Informações sobre Loteamentos (CP)…………………………………………………………………….1
e. Informações sobre Obras de Urbanização (CP)……………………………………………………….1
f. Comunicações Prévias de Obras de Edificação…………………………………………………801
g. Comunicações Prévias, durante execução de obra……………………………………………….47
h. Requerimentos diversos…………………………………………………………………………………….158
i. Antenas de Telecomunicações……………………………………………………………………………….4
j. Certidões de Propriedade Horizontal……………………………………………………………………27
k. Certidões de construção anterior a 1951………………………………………………………………31
l. Vistorias de Apoios de Praia………………………………………………………1 (com a DFCEF) + 1
m. Visitas Técnicas……………………………………………………………………………………………………..1
n. Vistorias Finais………………………………………………………………………………………………………3
o. Instrução de processos de comunicação prévia……………………………………………………67
p. Autorização de utilização……………………………………………………………………………….299
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q.
r.
s.
t.

Renovação de Licença (CP)…………………………………………………………………………………..19
Atendimentos presenciais……………………………………………………………………………………..5
E- mails - Atendimento Público……………………………………………………………………………37
Reuniões Interserviços (especificar o tema) – 3x (revisão PDM)

Engenharia:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Informações sobre Obras de Urbanização (CP)………………………………………………………1
Comunicações Prévias de Obras de Edificação…………………………………………………447
Comunicações Prévias, durante execução de obra……………………………………………….2
Requerimentos Diversos………………………………………………………………………………….594
Certidões de construção anterior a 1951………………………………………………………………9
Certidões de Infraestruturas…………………………………………………………………………………92
Vistorias art.º 89 do RJUE……………………………………………………………………………………....6
Ocupação da via pública para realização de obras de conservação………………………108
Acompanhamento de Obra………………………………………………………………………………..76
Instrução de processos de comunicação prévia…………………………………………………….4
Autorização de utilização……………………………………………………………………………….....364
Licença de demolição……………………………………………………………………………………………..4
Prorrogação de Licença (CP)……………………………………………………………………………….10
Licença especial para conclusão de obra…………………………………………………………………2
Resposta a pedido de reunião…………………………………………………………………………………2

Informações da Chefe de Divisão:
a. Processos informados TOTAL……………………………………………………………………….2 692
b. Atendimentos em vídeo conferencia e presenciais Coordenadora……………………….81

14. Comunicação e representação
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 das Reuniões Públicas de Câmara, tanto presenciais com em vídeo
conferência;
Transmissão online das sessões, acompanhamento jornalístico, e sonorização e
registo áudio das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias Assembleia Municipal
de Almada, tanto presenciais com em vídeo conferência;
Sonorização de 39 eventos e iniciativas do município ou apoiadas pela
autarquia;
Realização de 296 serviços de reportagem fotográfica e 63 serviços de
reportagem vídeo;
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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.

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.









Lançamento da nova marca Almada;
Conceção de 92 imagens gráficas, referentes às diversas iniciativas municipais.
Maquetização de 329 suportes de divulgação, referentes a diversas iniciativas
municipais
Conceção, maquetização e produção de exposições municipais
Negociação e compra de espaço em imprensa.
Gestão da rede municipal de mupis e outdoors: conceção e produção de 31
imagens para cartazes (mupis Paris e GT), 46 imagens para telas (outdoors),
referentes a diversas ações de comunicação
Planeamento e compra de espaço das campanhas específicas do lançamento da
nova marca, 25 de Abril, Festas de Almada, Natal, 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.

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:
o Facebook: 884 publicações | 55.114 seguidores
o Instagram: 563 publicações | 12.700 seguidores
o YouTube CMA: 103 vídeos | 3.960 seguidores
o Twitter: 223 tweets | 4.863 seguidores

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 de 10 edições da Agenda Almada, incluindo redação e edição de
conteúdos.
Publicação de 3 edições 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;
Envio de 81 comunicados de imprensa;
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Gestão de adesões aos serviços online;
Divulgação das atividades municipais através do envio de informação e convites
personalizados: 138 divulgações internas, 33 campanhas para o público externo
e envio de 2.973 convites.

Projetar a produção de peças de representação municipal para ofertas e de outros
produtos de merchandasing especialmente concebidas para a promoção de Almada.




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 1.547
produtos para eventos apoiados;
Apoio protocolar em 56 ocasiões.

15. Proteção Civil
Prevenção de riscos coletivos e planeamento de emergência
Proceder ao levantamento, previsão, avaliação e prevenção de riscos coletivos
no Município:
O SMPC realizou avaliações de riscos a situações de perigo reportadas,
promovendo o seu encaminhamento e resolução. Sempre que
necessário, procedeu ao balizamento e sinalização das áreas de risco.
Proceder ao estudo do Risco Sísmico no Município de Almada:
Inicio do processo de elaboração de estudo técnico-científico sobre o
risco sísmico em Almada, em parceria com o LNEC, do estudo da
perigosidade sísmica à caracterização do parque construído e da sua
vulnerabilidade, permitindo a elaboração de mapas de risco sísmico
para o município e a análise de cenários sísmicos e suas consequências.
Promover a criação da Plataforma Local de Redução Risco de Catástrofes:
Preparação do processo com vista a desenvolver e implementar
estratégias municipais de redução de riscos, com linhas de ação de
curto, médio e longo prazo direcionadas para as principais tipologias de
risco, em articulação com a Estratégia Nacional, envolvendo os cidadãos
num processo participado e com consulta pública, através da criação da
Plataforma Local de Redução Risco de Catástrofes.
Gerir, manter atualizado, implementar e testar o Plano Municipal de Emergência
de Proteção Civil (PMEPC) de Almada, em todas as suas componentes
administrativas e operacionais:
Ativação do PMEPC de Almada, através do DESPACHO N.º 110/2020,
com efeitos às 16:00 horas de 25 de março de 2020, conforme
anteriormente deliberado na reunião da Comissão Municipal de
Proteção Civil de Almada, realizada no dia 13 de março de 2020, na
sequência da situação epidemiológica relacionada com o Coronavírus –
COVID-19. Implementação de um conjunto vasto de ações no âmbito da
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ativação do plano, nomeadamente sinalização e restrição de espaços
público, articulação com outros planos, conversão de vários
equipamentos para apoio às operações, realização de visitas técnicas a
estruturas residenciais e outras de apoio social, apoio à realização de
testes de despiste ao COVID-19, entre outras. Realizadas 42 reuniões
semanais da Comissão Municipal de Proteção Civil. Instalada Sala de
Situação Municipal nas instalações do SMPC, com início a 24 de março,
com a realização de ponto de situação diário e elaborados 281 REDIS –
Relatórios Diários de Situação.
Elaborados vários despachos com declaração de Estado de Alerta
Municipal e implementação de medidas específicas para o território de
Almada.
Gerir, manter atualizados e testados os Planos de Emergência Externos (PEE)
aprovados das empresas de Nível Superior de Perigosidade:
Realizada a quase totalidade da revisão dos PEE da OZ Energia Gás,
Repsol e ETC-Terminais Marítimos.
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:
Face à ativação do PMEPC, não se realizaram revisões ou elaboração de
novos PPI.
Gerir e implementar 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:
Foi submetida e aprovada a candidatura ao UNDDR – UN Office for
Disaster Risk Reduction.
Defesa da Floresta Contra Incêndios
Gerir e manter atualizado o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios (PMDFCI):
Foi publicado em Diário da República, 2.ª série, o Aviso n.º 760/2020 de
16 de janeiro de 2020, dando conta que que a Assembleia Municipal de
Almada, na sua 3.ª Reunião da Sessão Ordinária de setembro, realizada
no dia 23 de outubro de 2019, procedeu, nos termos do n.º 10 do artigo
4.º do Regulamento do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
incêndios, aprovado pelo Despacho n.º 443 -A/2018, de 9 de janeiro, do
Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, com as
alterações introduzidas pelo Despacho n.º 1222 -B/2018, de 2 de
fevereiro, à aprovação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios de Almada 2019 -2028.
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Operacionalizar o Dispositivo de Defesa da Floresta Contra Incêndios «Operação
Floresta Segura, Floresta Verde»:
Elaborado e aprovado o Plano Operacional Municipal (POM) 2020 de
defesa da floresta contra incêndios. Implementação da operação
floresta segura, floresta verde de acordo com o POM aprovado, com a
participação de todas as entidades.
Garantir a gestão de combustíveis em imóveis municipais e nos previstos no
PMDFCI, através da manutenção de Equipa de Sapadores Florestais:
Implementação da equipa de sapadores florestais municipal, com a
entrada em funcionamento em novembro.
Realizado procedimento de aquisição de serviços para a gestão de
combustíveis em imóveis municipais.
Prevenção e vigilância em áreas balneares
Assegurar a atividade de assistência a banhistas, no período que antecede e que
precede a época balnear, garantindo um dispositivo de prevenção e segurança
com meios móveis de salvamento e nadadores-salvadores:
Implementação do dispositivo de prevenção e segurança para estes
períodos no âmbito do Programa Praia Protegida 2020, em parceria com
a Autoridade Marítima, associações de nadadores salvadores e corpos
de bombeiros.
Assegurar a atividade assistência a banhistas nas praias de Almada, garantindo
o normal funcionamento da época balnear na frente atlântica de Almada:
Garantido o funcionamento da época balnear dentro das limitações
impostas pela pandemia. Implementação do dispositivo diário de apoio
aos planos integrados de salvamento aprovados, nomeadamente com a
colocação de 4 nadadores salvadores nas viaturas do Instituto de
Socorros a Náufragos e duas viaturas com 4 nadadores salvadores dos
Corpos de Bombeiros de Cacilhas e da Trafaria.
Apoio às Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários na missão de socorro e
assistência às populações
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 dos piquetes de intervenção e das equipas de intervenção
permanente:
Mantidos os apoios destinados ao funcionamento dos Corpos de
Bombeiros, de acordo com o contrato-programa estabelecido com as
Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários. Realizada adenda
aos contrato-programa estabelecidos com as associações, com vista à
atualização dos valores previstos e possibilidade de ser atribuído apoio
extraordinário, que mereceu visto prévio do Tribunal de Contas.
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Prosseguir os projetos desenvolvidos em cooperação com os Bombeiros do
concelho, designadamente a coordenação operacional e a organização do Dia
Municipal do Bombeiro:
Participação em eventos promovidos pelos corpos de bombeiros,
nomeadamente a tomada de posse de órgãos sociais da AHBV de
Almada e as comemorações do aniversário da AHBV de Cacilhas.
Segurança contra incêndios em edifícios (SCIE)
Manter atualizados os Planos de Segurança Internos dos estabelecimentos
escolares do 1º Ciclo e Jardins de Infância face ao regime jurídico de segurança
contra incêndios, conforme os Planos de Segurança Internos aprovados pela
Autoridade Nacional de Proteção Civil:
Atualização dos vários planos aprovados. Realização dos simulacros
obrigatórios que têm de ocorrer no início do ano escolar, nas escolas da
responsabilidade da Câmara Municipal de Almada.
Promover a elaboração e implementação dos Planos de Segurança Internos dos
edifícios municipais, face ao regime jurídico de segurança contra incêndios:
Foram elaborados 52 planos de segurança internos de edifícios da CMA,
tendo sido submetidos 12 a apreciação da ANEPC para emissão de
parecer.
Na área SCIE, o SMPC analisa e dá parecer sobre utilizações-tipo da 1ª categoria
de risco, nomeadamente fichas de segurança, projetos de segurança e medidas
de autoproteção e participa nas vistorias para licenciamento de recintos
improvisados e itinerantes:
Preparação do processo de apreciação de planos e fichas da 1ª categoria
de risco, no âmbito da descentralização de competências da ANEPC para
a autarquia.
Informação e formação das populações sobre riscos, medidas preventivas e de
autoproteção
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:
Face à situação pandémica da COVID-19 e à ativação do PMEPC, esta
atividade foi suspensa.
Promover as comemorações do Dia da Nacional da Proteção Civil, do Dia
Internacional para a Redução de Catástrofes e programar uma semana dedicada
à proteção civil:
Face à situação pandémica da COVID-19 e à ativação do PMEPC, estas
atividades foram suspensas.
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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:
Face à situação pandémica da COVID-19 e à ativação do PMEPC, esta
atividade foi suspensa.
Difundir, na iminência ou ocorrência de acidentes graves ou catástrofes, as
orientações e procedimentos a ter pela população para fazer face à situação:
Divulgado no sítio da Câmara Municipal na internet e nas redes sociais,
os avisos à população, na iminência ou decorrentes de fenómenos
meteorológicos extremos, informando os efeitos expectáveis e as
medidas a tomar.
Dinamizar e potenciar o voluntariado de proteção civil
Dinamizar e potenciar o voluntariado de proteção civil, nomeadamente nas
ações de defesa da floresta contra incêndios, envolvendo clubes, associações e
estabelecimentos de ensino:
Ações de vigilância no âmbito da operação “Floresta Segura, Floresta
Verde” aos fins de semana e feriados com recurso a voluntariado do
corpo de voluntários de proteção civil de Almada (Panteras) e oriundo
de associações e clubes. Aprovada candidatura ao IPDJ, para
voluntariado jovem para as florestas, para 12 jovens por dia, durante 4
semanas, com início do projeto a 24 de agosto e final a 18 de setembro.
Assegurar a gestão e o desenvolvimento do corpo de voluntários permanente
do SMPC “Panteras”:
Aquisição de vestuário e equipamento de proteção para o inverno para
os elementos que compõem o grupo.
Realização de reuniões regulares, formação e treino, com as limitações
impostas pela situação pandémica.
Apoiar a constituição de unidades locais de proteção civil ao nível da freguesia,
através do suporte técnico e operacional aos Srs. Presidentes de Junta / União
de Freguesia:
Aguarda-se a iniciativa por parte da Junta/Uniões de Freguesia para
iniciar este processo.
Assegurar as missões do Serviço Municipal de Proteção Civil no quadro das
competências municipais e da representação institucional
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 2020;
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Realizada reunião no dia 06 de novembro, para análise e balanço da
Operação Floresta Segura, Floresta Verde 2020;

Foi garantido o regular funcionamento da Comissão Municipal de
Proteção Civil (CMPC):


Face à situação pandémica, foram realizadas 42 reuniões
extraordinárias da CMPC, semanalmente desde a ativação do
PMEPC.

Garantir o regular funcionamento do CCOM – Centro de Coordenação
Operacional Municipal:
Face à ativação do PMEPC e da sala de situação municipal, as reuniões
do CCOM foram suspensas.
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 várias ocorrências registadas no município o ano.
Preparados dispositivos de prevenção e resposta, face a eventos
específicos, nomeadamente a Depressão Bárbara a 20 de outubro,
envolvendo os vários agentes de proteção civil, serviços municipais e
juntas de freguesia.
Assegurar a representação do Município nos órgãos de coordenação distrital e
nacional no âmbito da proteção civil e da defesa da floresta contra incêndios:
Participação nas reuniões de coordenação distrital, entre os SMPC do
distrito e o Comando Distrital de Setúbal da Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil.
Representar o município na UCCLA - União das Cidades Capitais de Língua
Portuguesa, através da rede temática de Proteção Civil:
Face à situação pandémica da COVID-19 e à ativação do PMEPC, esta
atividade foi suspensa.
Prosseguir a mudança de instalações do Serviço Municipal de Proteção Civil /
Central Municipal de Operações de Socorro e sala de operações, assim como
concretizar a sua implementação:
Preparação do processo para a instalação do SMPC e demais serviços na
Bateria da Raposa.
Propor e implementar um programa de DAE (Desfibrilhação Automática
Externa) comunitário:
Implementação de cabines de DAE em espaço público, equipamentos da
CMA e duas viaturas do SMPC e formação dos vários intervenientes, de
modo a iniciar o projeto no início do ano 2021, após licenciamento do
INEM.
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Avaliação e monitorização da população de vespa velutina, assim como
eliminação de ninhos identificados no município, no âmbito do Plano de Ação
para a Vigilância e Controlo da Vespa velutina em Portugal:
Realizadas avaliações de reportes de existência de ninhos de vespa
velutina no município. Validado o 1º ninho (primário) no concelho e
destruído a 13 abril. Destruição de 17 ninhos durante o ano. Montagem
e monitorização de rede de vigilância para a vespa velutina, com a
instalação de várias armadilhas pelo território municipal.
Assegurar a dinamização do Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos de
Almada e dinamizar o regular funcionamento dos seus Grupos de Trabalho:
Elaborada alteração o Regulamento do Conselho Municipal de
Segurança dos Cidadãos de Almada, na sequencia das alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 32/2019, de 4 de março, que procede
à segunda alteração à Lei n.º 33/98, de 18 de julho. Realizada reunião a
10 de dezembro para apreciação e votação da alteração ao
regulamento.
Gerir e implementar a candidatura do Município de Almada ao Fórum Português
de Prevenção e Segurança Urbana (FOPPSU), no âmbito das iniciativas do Fórum
Europeu de Segurança Urbana (FESU):
Submetida a candidatura do município ao Fórum Europeu de Segurança
Urbana, que foi aceite pelo mesmo.
Apoiar a organização de eventos desportivos, culturais e populares no âmbito
da prevenção e segurança:
Face à situação pandémica da COVID-19 e à ativação do PMEPC, a
maioria destas atividades foram suspensas.
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Freguesias, Descentralização e Proximidade
Conforme previsto nas Grandes Opções do Plano para 2020, era objetivo no ano
transato “(…) garantir, em 2020, a transferência faseada de competências preconizadas
para as Freguesias e Uniões de Freguesia que demonstraram aceitar este novo
desafio.”.
No cumprimento deste objetivo foram aprovadas em Reunião de Câmara e
posteriormente em Assembleia Municipal os Autos de Transferência com a Junta de
Freguesia da Costa de Caparica e a União de Freguesias da Charneca de Caparica e
Sobreda.
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