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COMISSÃO PERMANENTE 

DE AMBIENTE E PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 
 

ATA N.º 05/XIII-1º/2021-2025 

 

 

 

1 – Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 18H00, na 

Sala do Parque da Paz, na Avenida Arsenal do Alfeite, em Almada, realizou-se a 

quinta reunião da Comissão Especializada Permanente de Ambiente e Planeamento 

do Território. 

 

2 - Verificou-se a presença dos seguintes eleitos: 

1) Ivan Gonçalves (PS), 2) Sérgio Bastos (PS), 3) Pedro Pereira (PS), 4) Rita 

Magalhães (CDU), 5) Sónia Silva (CDU), 6) António Salgueiro (PSD), 7) José 

Rocha (BE) – em substituição de Inês Bom, 8) Margarida Paulos (PAN) e 9) 

António Maco (CDS) e 10) Nuno Mendes (CHEGA). 

 

3 - Verificou-se as faltas dos seguintes eleitos: 

1) Marta Cortez (PS) e 2) Amélia Pardal (CDU) 

 

4 - Justificação de faltas: Amélia Pardal teve compromisso profissional do qual não pôde 

ausentar-se. 

 

5 - Ordem de Trabalhos da reunião: Ponto único - debate sobre ação da Câmara Municipal 

de Almada nas matérias conexas entre os pelouros do Sr. Vereador Nuno Matias e do 

âmbito da Comissão 

 

6 - Verificou-se ainda as seguintes presenças em representação da Câmara Municipal de 

Almada: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

7 - Tomou-se conhecimento do expediente: Nenhum 

 

8 - Apreciação/conclusões das matérias da ordem do dia: 

 Sobre o único ponto da agenda/ordem de trabalhos da presente reunião: 

 Debate sobre o ponto de situação e as perspetivas futuras da ação da Câmara 
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Tomou da palavra, em primeiro lugar, o Sr. Vereador Nuno Matias CMA. 

  

Sobre as matérias levantadas e debatidas, de entre as diversas Forças Políticas, face o 

exposto pelo Sr. Vereador Nuno Matias, são relevante as intervenções sobre: 

 

- a relevância dos espaços e parques verdes (PS); 

- a videovigilância como meio de controle a incêndios e segurança de Pessoas e a 

colocação de desfibrilhadores em espaços verdes e a situação do Jardim do Castelo 

(CDS); 

- o nono regime jurídico (de 2021) sobre Arvoredo e a realização de podas e abates de 

árvores (PAN); 

- a eventual reordenação de espaços verdes camarários no processo de revisão do PDM; 

a neutralidade carbónica (certificada por quem) e a ligação à PSP, em observação e 

controle em tempo real, através da videovigilância de espaços públicos, bem como as 

obras  no Largo Alfredo Diniz (Cacilhas) sem observação de colocação de arvoredo 

(CDU); 

- pedidos pendentes há meses para resposta pelos Serviços relativamente a Espaços 

Verdes (CHEGA) e 

- a requalificação do Largo Gabriel Pedro, com a construção dum anfiteatro (BE). 

 

Em balanço e informação finais, o Sr. Vereador assumiu o PDM não vir a perder área 

‘Verde’ e os corredores terem reordenamentos, mas sem desafectação e no intento de 

combater as ‘ilhas de calor humano’. 

 

9 - Próxima Reunião: Sem agendamento 

 

10 - Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelas 20h. 

 

 


