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(em cumprimento do estabelecido no artigo 86.º do Regimento da Assembleia Municipal de Almada)  

 

A instalação da 7.ª Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Almada – Direitos dos cidadãos, Proteção 

Civil e Segurança - doravante designada por Comissão - realizou-se no dia 1 de fevereiro de 2022, na qual o 

Presidente da Assembleia Municipal deu posse aos seguintes elementos, que compõem a referida Comissão: 

Margarida Lourenço (PS) – Presidente 

João Pereira (Chega) - Secretário 

Daniel Silva (PS) 

Ana Paula Silva (PS) 

Paulo Viegas (PS) 

Joaquim Judas (CDU) 

Ana Luísa Rodrigues (CDU) 

Vasco Gonçalves (CDU) 

Paula Galvão (PSD) 

José Rocha (BE) 

A segunda reunião da Comissão realizou-se no dia 15 de fevereiro de 2022, para definição do plano de trabalhos 

para o ano de 2022. 

Nessa reunião, foram identificadas várias matérias, cuja competência de implementação é da Câmara Municipal, 

sobre as quais deverá ser feito o devido acompanhamento por parte da Comissão, nomeadamente a instalação 

de uma Loja do Cidadão no concelho de Almada, a criação da Polícia Municipal, o Orçamento Participativo de 

Almada, a transferência do Serviço Municipal de Proteção Civil para a Bateria da Raposeira e a instalação de uma 

Central Única para os agentes de proteção civil do concelho. 



Foram ainda feitas algumas sugestões para audições a entidades externas com relevância nas matérias que são 

do âmbito desta Comissão, entre as quais às Forças de Segurança e às três Corporações de Bombeiros com 

concelho. 

Por decisão unânime dos deputados presentes, foi decidido que a primeira audição deveria ser feita à Senhora 

Vereadora da Câmara Municipal Dra. Francisca Parreira, por ter sobre sua responsabilidade na organização do 

executivo camarário os pelouros cujo objeto foi identificado relevante para o trabalho de acompanhamento da 

Comissão, sendo a partir dessa audição que serão posteriormente definidas as prioridades de agendamento 

com as restantes entidades. 

Nesse sentido, e pelo facto de, por motivo de impedimentos vários de agenda, ainda não tenha sido possível 

realizar esta audição com a Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Almada, Dra. Francisca Parreira, a 

mesma encontra-se agendada para o dia 22 de junho de 2022. 

 

 

A Presidente da Comissão 
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