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

Segurança - doravante designada por Comissão – realizou uma reunião no período em apreço do presente 

relatório, que teve lugar no dia 27 de outubro, na qual foi recebido o Senhor Vereador Filipe Pacheco, 

responsável pelos pelouros de Sistemas de Informação, Inovação e Territórios Inteligentes, Manutenção de 

Equipamentos e Frota, Comunicação, Habitação, Desporto e Juventude. 

Nessa reunião, o Senhor Vereador teve a oportunidade de partilhar com os deputados municipais o ponto de 

situação sobre a instalação da Loja do Cidadão no concelho de Almada, estando identificada a sua localização, a 

qual corresponde aos requisitos estabelecidos pela Administração Central. Esta será uma infraestrutura de 

proximidade aos cidadãos, e que terá o seu financiamento garantido através de verbas inscritas no Plano de 

Recuperação e Resiliência. 

Foi igualmente dada nota de alguns dos desenvolvimentos que estão a ser feitos pela Câmara Municipal no que 

respeita ao atendimento ao munícipe e à modernização dos serviços, nomeadamente nos serviços on-line e na 

preocupação que com a gestão dos dados que são recolhidos por diferentes serviços camarários na centralização 

dos mesmos numa base de dados única. 

Também neste período foram solicitadas visitas e reuniões às seguintes entidades, as quais aguardam o 

respetivo agendamento: 

• Comando do Destacamento Territorial de Almada da GNR 

• Comando da Divisão Policial de Almada da PSP 

• Comando do Posto da Polícia Marítima da Costa de Caparica 

• Direção da Associação Humanitária e Comando dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas 

• Direção da Associação Humanitária e Comando dos Bombeiros Voluntários de Almada 



• Direção da Associação Humanitária e Comando dos Bombeiros Voluntários da Trafaria 

Conforme já anteriormente reportado, a identificação e priorização das audições e visitas propostas foram 

estabelecidas por decisão unânime dos deputados municipais que constituem esta comissão. 

 

A Presidente da Comissão 

 

 

Margarida Lourenço 
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