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Relatório de Atividades: 

A comissão realizou a sua reunião de instalação no dia 18 de janeiro de 2022, tendo os eleitos que a integram 

projetado os seus trabalhos ao longo do mandato autárquico de 2021-2025. 

A segunda reunião da Comissão realizou-se no dia 11 de março de 2022, tendo sido discutida a possibilidade de 

reunião com um conjunto de entidades externas, tendo em vista a obtenção de mais informação relativa a 

diversos assuntos de relevância para o Concelho, bem como a realização de reuniões com os membros do 

executivo camarário com responsabilidades em áreas coincidentes com o âmbito de ação da Comissão.  

Foi decidido que, de entre estas possibilidades, a de maior prioridade seria a realização de uma reunião com o 

Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, cuja solicitação foi enviada, no seguimento desta decisão, 

pelos canais apropriados. 



A dia 15 de junho de 2022 realizou-se a terceira reunião desta Comissão, tendo ficado decidido que, não 

existindo até ao momento uma resposta por parte do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas ao 

pedido de reunião enviado, os trabalhos da mesma prosseguiriam. Ficou assim decidida a marcação de três 

reuniões com os três membros do executivo camarário que detêm pelouros com matérias conexas ao trabalho 

desta Comissão: a Presidente da Câmara Municipal de Almada Inês de Medeiros e os vereadores José Pedro 

Ribeiro e Nuno Matias. 

Estas reuniões têm como objetivo o debate sobre o ponto de situação e as perspetivas futuras da ação da 

Câmara Municipal nestes domínios. 

 


