
 

 
 

REQUERIMENTO URGENTE 
 
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Almada 
Dr. José Joaquim Leitão 
 

Assunto: Fornecimento de estudo sobre transferência de competências no domínio da 
Educação 

 
Na reunião da Assembleia Municipal realizada no passado dia 23 de Fevereiro de 2022, referente à 
Sessão Ordinária de Fevereiro do Órgão Deliberativo Municipal, o Sr. Deputado Municipal João 
Couvaneiro (PS), em resposta a diversas questões colocadas pelo Grupo Municipal da CDU relativas ao 
processo de transferência de competências da administração central para o Município de Almada nas 
áreas da educação e da saúde, afirmou o seguinte: 
 
“Como já foi referido nesta Assembleia noutras ocasiões, e respondendo ao Sr. Deputado João Geraldes 
(CDU), foi efetivamente feito pela Câmara de Almada um estudo exaustivo, que serviu de exemplo a todos 
os municípios da AMRS [Associação de Municípios da Região de Setúbal] como boa prática, no qual se faz 
o levantamento de todos os funcionários, rácios, contrastando com aquilo que eram as indicações do 
Ministério [da Educação], verificando junto das escolas se aquilo que o Ministério [da Educação] dizia 
correspondia àquilo que efetivamente estava nas escolas, fazendo a análise exaustiva daquilo que são as 
condições do parque escolar e do seu funcionamento, todos os contratos que existiam, todos os 
equipamentos que estão nas escolas, e tudo isto foi, para além de partilhado com os restantes municípios 
da AMRS, num outro tempo em que até havia uma maior expressão da CDU, por isso imagino que até 
pudesse ter conhecimento disso, e dar-lhe nota também que isso foi partilhado também com a tutela. 
 
Já agora, este relatório, que é um relatório exaustivo, serve de boa fundamentação para todas as decisões 
que têm que ser tomadas a seguir. E dizer ainda que todas as questões relativas a aceitação das 
competências estão a ser exercidas por esta autarquia com a responsabilidade e a seriedade de querer 
fazer uma coisa que creio que enquanto eleito deve desejar, eleito do Poder Local, que é aproximar o poder 
das pessoas para encontrar melhores respostas”, fim de citação. 
 
Face a estas declarações do Sr. Deputado Municipal João Couvaneiro, o Grupo Municipal da CDU requer 
a V. Exª, com a urgência que aconselha o facto da transferência de competências da administração 
central para o Município de Almada nas áreas da educação e da saúde se operar dentro de cerca de 15 
dias, o fornecimento do relatório integral sobre o levantamento exaustivo realizado pela Câmara 
Municipal de Almada, e referido na intervenção daquele Sr. Deputado Municipal eleito pelo PS que 
citamos. 
 
Mais requer o Grupo Municipal da CDU que seja fornecido semelhante relatório referente a eventual 
levantamento exaustivo que tenha sido realizado pela Câmara Municipal de Almada no quadro da 
transferência de competências no domínio da saúde, o qual não é do conhecimento da CDU, e não 
obstante não ter sido referido pelo Sr. Deputado Municipal João Couvaneiro, a CDU presume que poderá 
existir nos serviços municipais. 
 
Solicitando uma resposta tão urgente quanto possível. 
 
Almada, 11 de Março de 2022 
Pelo Grupo Municipal da CDU 
João Geraldes 
Rita Magalhães 
Luís Palma 
Vasco Gonçalves  


