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Relatório de Atividades: 

Tendo em conta as decisões tomadas na reunião de dia 15 de junho de 2022, esta Comissão diligenciou no 

sentido de reunir com os três membros do executivo camarário que detêm pelouros com matérias conexas ao 

trabalho da mesma, tendo como objetivo o debate sobre o ponto de situação e as perspetivas futuras da ação 

da Câmara Municipal nestes domínios. 

A reunião com a Presidente da Câmara Municipal, Inês de Medeiros, realizou-se no dia 27 de julho e nela foram 

abordados temas relativos à Intervenção Ambiental, Clima e Sustentabilidade. 

No dia 20 de setembro a Comissão reuniu com o Vereador da Câmara Municipal Nuno Matias, tendo sido 

abordados temas relativos aos Espaços Verdes do Concelho. 

No dia 30 de setembro, a Comissão reuniu com o Vereador José Pedro Ribeiro e foram abordados temas relativos 

à Administração Urbanística e aos SMAS. 



Nestas três reuniões os membros do executivo deram conta dos projetos em curso nas áreas que tutelam, tendo 

existido um espaço alargado para que os Deputados Municipais que o pretendessem pudessem ver esclarecidas 

as suas questões relativas a diversos assuntos de relevância para o Concelho. 

Dando continuidade aos seus trabalhos, no dia 28 de novembro a Comissão efetuou uma visita às instalações 

da AMARSUL na qual os Deputados Municipais tiveram a possibilidade de observar in situ as diversas fases de 

tratamento dos resíduos urbanos efetuados por aquela empresa, bem como de questionar a administração 

relativamente ao trabalho que é realizado (no concelho de Almada e na Península de Setúbal. 


