
                                  

                        Relatório de Atividades 

 

Âmbito de Acão:  Questões sociais, saúde, serviços públicos, habitação social, 

orçamento participativo, modernização administrativa, coesão social, igualdade de 

género. 

 

Composição Politica:  

Presidente: Ana Luisa Rodrigues (CDU) 

Secretária: Margarida Ramires Paulo (PAN) 

Membros: 

Ana Paula Silva (PS) 

Henrique Margarido de Almeida (PS) 

Ivo Esteves de Almeida (PS) 

Maria de Assis de Almeida (PS) 

Maria Rita Pereira de Magalhães (CDU) 

João Eduardo Geraldes (CDU) 

José António Rocha (BE) 

António Pedro Maco (CDS/PP) 

António Francisco Salgueiro (PPD/PSD) 

 



 

Atividade Desenvolvida: 

No dia 14 de Fevereiro de 2022 procedeu o Sr. Presidente da AMA, José Luis Leitão, 

à instalação da 5ª Comissão Permanente, tendo posteriormente sido feito pela 

presidente da Comissão, um resumo do trabalho desenvolvido no anterior 

mandato e assuntos que se encontravam pendentes. 

Foi decidido solicitar pedido de visita ao atual Centro Oficial de Recolha Animal do 

Município de Almada e também ao local projetado para a instalação do novo 

Centro de Bem-estar Animal.  

Foi também acordado solicitar uma reunião ao gabinete da APAV de Almada. 

 Considerou-se ainda, que se mantinha premente, proceder novamente a um 

pedido de reunião sobre o ponto de situação da habitação social no concelho, ao 

atual vereador, dado que não se obteve resposta no mandato anterior a esta 

solicitação. 

No dia 2 de Março realizou-se a segunda reunião de trabalho em que se debateram 

propostas apresentadas pelos senhores deputados municipais de áreas a discutir e 

entidades a envolver, tendo ficado decidido solicitar reuniões com as seguintes 

entidades: 

- ACES Almada/Seixal (utentes sem médico de família, migrantes, saúde mental, 

saúde oral, pedopsiquiatria, implicações da pandemia); 

- Direção Geral de Saúde Lisboa e Vale do Tejo (Hospital do Seixal, implicações da 

pandemia); 

- Administração do Hospital Garcia de Orta (funcionamento geral, urgências de 

pediatria e obstetrícia) 

- Vereadora Teodolinda Silveira (transferência de competências da saúde e ação 

social, apoio do município a refugiados e projeto de saúde oral). 

Em 10 de Março deslocaram-se os senhores deputados municipais ao gabinete da 

APAV, onde foi apresentada a atividade desenvolvida que consta de atendimento 

especializado a pessoas vitimas de crimes,a familiares e amigos.  

Este apoio faz-se presencialmente, mas também através de uma linha telefónica de 

apoio à vítima. Estão integrados enquanto parceiros, em vários projetos de 

proximidade à comunidade, na rede CARE, dirigida a crianças e jovens vítimas de 

crime sexual, rede de apoio ao migrante e rede de apoio a vitimas de tentativa de 

homicídio. 

Têm ainda um apoio especializado para vítimas de crimes informáticos. 

O apoio é multidisciplinar, psicológico, social e jurídico.  



Almada, surge no relatório Anual de Segurança Interna de 2020, como o município 

do distrito de Setúbal com maior criminalidade registada. Em 2021 realizaram 1326 

atendimentos no âmbito de 491 crimes apoiando 264 vítimas. Crimes registados, 

em 1º lugar, a violência doméstica. 86% das vítimas são do sexo feminino entre os 

25 e os 54 anos e na sua maioria têm escolaridade de nível superior. Relação do 

autor do crime com a vítima, cônjuge, companheiro, ex-companheiro/cônjuge e 

filhos. 

 

A 5 de Abril realizou-se a visita ao Centro de Recolha Oficial, onde pode ser 

observado a forma/espaços onde os animais estão alojados, tendo ainda sido 

explicado como se fazia a receção e adoção de animais, seguiu-se a visita ao 

terreno destinado ao novo Centro de Bem-Estar Animal. 

A 23 de Maio realizou-se reunião com a Sra. Vereadora Teodolinda Silveira, onde 

foram prestadas informações sobre a transferência de competências na saúde. Foi 

efetuado um levantamento do parque edificado, viaturas e recursos humanos, 

constataram que existem discrepâncias entre o levantamento efetuado pelos 

serviços da CMA  e os autos enviados pela ARS pelo que vai ser realizada uma 

reunião para aferir as referidas discrepâncias, acordou-se que após a assinatura do 

auto de transferência será agendada nova reunião. 

Relativamente à transferência de competências da ação social, esta foi adiada para 

2023, é uma área bastante complexa pela sua abrangência e especificidade e 

também pela existência de diversos protocolos entre as IPSS’s e a Segurança Social. 

Na área da saúde mental foi feito um contrato de comodato de 3 lojas em Alfazina, 

com o HGO para funcionamento de hospital psiquiátrico de dia. Será também 

criada a resposta de uma residência de suporte á autonomia que será gerida pelo 

GIRA. 

Através também de protocolo com o Centro Paroquial Nossa Senhora da Conceição 

será criada uma resposta dirigida à população sem abrigo, denominada House in 

First. 

Pretendem fazer uma candidatura ao abrigo do PRR para a criação de alojamento 

temporário de emergência, alternativa aos atuais abrigos, com capacidade para 25 

pessoas. 

No âmbito do projeto de saúde oral, foi aprovada uma candidatura conjunta com a 

Associação Portuguesa Promotora de Saúde Oral para a abertura de uma clinica de 

saúde oral em que a CMA cede o espaço e a APPSO o equipamento e recursos 

humanos. 

Quanto a respostas criadas dirigidas à população refugiada, a CMA foi contactada 

pelo ACM a solicitar alojamento temporário pelo que foi disponibilizado 



alojamento no Sun Center, onde se encontravam 50 pessoas, esta foi uma resposta 

articulada com a Segurança Social e o IEFP. 

Já existia um fundo de emergência social, gerido pelo CPN Sra. Da Conceição e uma 

linha de emergência criados durante a pandemia que dão também resposta a esta 

população. 

Em 8 de Junho realizou-se uma reunião com o Sr. Provedor do Animal, Dr. Nuno 

Paixão que informou sobre o trabalho desenvolvido, os problemas existentes no 

concelho, concretamente os animais acorrentados e as matilhas. 

 Esclareceu também sobre o papel desempenhado pelo ICNF, que assumiu à pouco 

tempo a área dos animais e as funções da PSP/GNR . 

Elencou algumas dificuldades como, a articulação entre as várias entidades 

intervenientes nesta área, a articulação com o ministério público, a inexistência de 

um espaço para receber os donativos de apoio alimentar, a inexistência de apoio 

administrativo e de um espaço adequado para atender a população. 

    

    Atividade Pendente: 

 Encontra-se agendada a reunião com o IHRU para dia 1 de Julho. 

Embora tenham sido solicitadas a 10 de Março e feita insistência a 15 de Junho,         

encontram-se pendentes de resposta as reuniões com o ACES Almada/Seixal, DGSaude 

Lisboa e Vale do Tejo, Hospital Garcia de Orta e com o vereador Filipe Pacheco. 

 

A Presidente da 5ª Comissão 

Ana Luisa Rodrigues 

 

Almada, 20 de Junho de 2022 

 

 

  

 

 

 


