RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2007
Promover a Qualificação Urbana e Ambiental
e o Desenvolvimento Económico

PROMOVER A QUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO
Direcção Municipal de Planeamento e Administração do Território
Departamento de Administração Urbanística
Divisão Técnica Administrativa


Foi assegurada a participação na formatação dos procedimentos relativos aos processos
de reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal.
Divisões de Gestão e Administração Urbana 1 a 4



Foi assegurada contribuição técnica no âmbito do acompanhamento dos planos de
pormenor e estudos urbanísticos em elaboração.



Foi assegurado o funcionamento regular do Conselho de Apreciação de Viabilidades e
Loteamentos e da Comissão de Renovação Urbana.



Foi assegurado o acompanhamento e dinamização dos processos em curso de
reconversão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal.



Foi assegurada a participação no Grupo de Trabalho do Regulamento Urbanístico do
Município de Almada, contribuindo para a sua elaboração.



Foi assegurada a contribuição técnica à Campanha “Habitar é Conservar”.



Conservação do parque habitacional:
− Levantamento do edificado das Avenidas 23 de Julho e 25 de Abril e sua identificação
em fichas caracterizadoras;
− Levantamento do edificado em estado mais crítico e sua identificação em fichas
caracterizadoras no núcleo da Costa da Caparica fora do Programa Polis;
− Levantamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços em estado crítico nas
artérias consideradas prioritárias no perímetro da Costa da Caparica, fora do
Programa Polis.



Programa Polis da Costa da Caparica:
Foi assegurada a participação no Grupo Missão do Programa Polis;
− Foi assegurada a participação na Comissão Mista de Licenciamento de Obras:
• Plano de Pormenor das Praias Urbanas;
• Plano de Pormenor dos Parques de Campismo;
• Plano de Pormenor do Jardim Urbano (acompanhamento semanal das obras);
• Plano de Pormenor do Bairro do Campo da Bola (acompanhamento e análise dos
projectos);
−
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•


Plano de Pormenor da Frente Urbana Rural Nascente.

Desenvolvimento e execução das infra-estruturas periféricas da Aroeira:
Elaboração e assinatura do Protocolo com proprietários da Avenida Egas Moniz;
− Realização de reuniões de trabalho com proprietários das Avenidas António Pedro e
Afonso Henriques.
−



Avaliação de projectos e acompanhamento de obras:
Traçado da ER 377-2 elaborado pelo Estradas de Portugal;
− Centro Cívico e Terciário do Pragal;
− Madan Parque;
− Caracterização do areeiro e Monte de Caparica;
− Plano de Ordenamento da Arriba Fóssil da Costa da Caparica;
− Traçado da Linha de Muito Alta Tensão Fernão Ferro – Trafaria 2.
−



Actividade desenvolvida:
Requerimentos na Divisão de Gestão e Administração Urbana 1 – 2.630;
− Requerimentos na Divisão de Gestão e Administração Urbana 2 – 1.773;
− Requerimentos na Divisão de Gestão e Administração Urbana 3 – 3.953;
− Requerimentos na Divisão de Gestão e Administração Urbana 4 – 3.217.
−

Departamento de Planeamento Urbanístico
Divisão de Estudos e Planeamento




Programa Polis da Costa da Caparica:
− Plano de Pormenor da Frente Urbana e Rural Nascente:
• Foi assegurado o acompanhamento do projecto final;
• Foi assegurada a alteração à implantação dos edifícios PER;
• Foi assegurado o funcionamento regular da Comissão
Acompanhamento.

Técnica

de

Estudo de Enquadramento Estratégico da Costa da Trafaria:
Foi assegurado o acompanhamento da elaboração dos planos de pormenor:
• Plano de Pormenor de S. João;
• Plano de Pormenor do Torrão;
• Plano de Pormenor das Abas da Raposeira.

−





Estudo de Enquadramento Estratégico e Plano de Pormenor do Almaraz:
− Foi assegurada a coordenação do processo;
− Foi assegurada a apresentação pública do documento contendo a Visão Estratégica
em Fórum de Participação Pública (20 de Outubro).
Estudo de Enquadramento Estratégico do Santuário a Cristo-Rei:
Foi assegurada a assinatura do contrato para elaboração do Estudo;
− Foi assegurada a apresentação pública do Diagnóstico Prospectivo em Fórum de
Participação Pública (16 de Outubro).
−
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Foi assegurado o acompanhamento ao processo de apreciação pela Comissão de
Coordenação do Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo do projecto do
Plano de Urbanização de Almada Nascente – Cidade da Água.
Plano de Pormenor do Novo Centro da Charneca:
Foi assegurada a elaboração do documento final do Plano (Relatório, Peças
Desenhadas e Regulamento).

−



Foi concluída a versão preliminar do Estudo Prévio do Plano de Pormenor da Zona
Industrial de Vale Rosal.



Infra-estruturas Viárias na Aroeira:
− Foi assegurada a participação na definição das características dos espaços das ruas e
da sua hierarquia urbana;



Foi assegurada a participação na elaboração do Relatório de Avaliação da Execução do
Plano Director Municipal.



Foi assegurado o acompanhamento do desenvolvimento do projecto relativo à Estrada
Regional 377-2 (Polis da Costa da Caparica).



Politica de Cidades – POLIS XXI:
Foi assegurada a participação na preparação da candidatura às Acções Preparatórias
“Rede Urbana para a Competitividade e Inovação”.

−

Divisão de Qualificação Urbana


Recuperação de imóveis ao abrigo do programa RECRIA nos Núcleos Históricos (com
especial incidência nas zonas de Cacilhas e Trafaria):
− Instrução de cinco processos;
− Assistência técnica e fiscalização de obra;
− Levantamento do estado do edificado em Cacilhas e Trafaria;
− Definição de estratégias para implementação da reabilitação urbana.



Programa Polis da Costa da Caparica:
− Foi assegurado o acompanhamento da obra no âmbito do Plano de Pormenor do
Jardim Urbano.



Espaços Exteriores de Almada Velha:
Largo do Campo de S. Paulo:
• Projecto de Execução e acompanhamento das medições e orçamento;
• Estudo Prévio, Projecto Base e Projecto de Execução:
o Largo Luís de Camões;
o Rua Capitão Leitão;
o Av. Heliodoro Salgado;
o Rua da Sociedade Filarmónica Incrível Almadense;

−
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o Largo das Andorinhas;
o Rua dos Espatários;
o Largo José Alaíz;
o Largo da Republica;
Acompanhamento do concurso para reabilitação do Lago da Boca do Vento.

Reabilitação do Edifício “Chalet”, na Cova da Piedade:
− Desenvolvimento do Programa Base para os espaços exteriores e edifícios.
Projectos de ampliação de espaços verdes e de recreio:
Parque Aventura:
• Programa Base e acompanhamento do projecto de execução.

−



Assistência técnica:
− Obras das Vias periféricas da Aroeira;
− Obras do Largo Henrique Pinto;
− Obra do Talude da Rua dos Castanheiros;
− Obra do Mercado do Laranjeiro.

Direcção de Projecto de Parcerias para o Desenvolvimento Local


Plano Estratégico de Valorização e Desenvolvimento do Turismo:
− Foi assegurado o acompanhamento técnico do Plano em desenvolvimento por uma
equipa da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril;
− Foram asseguradas as seguintes fases do Plano:
• Apresentação do Diagnóstico Estratégico, incluindo a realização de workshops com
actores locais:
o Operadores turísticos;
o Agentes sócio-culturais;
o Agentes desportivos;
o Equipas técnicas a trabalhar em processos de planeamento;
o Eleitos Locais;
o Apresentação pública em Fórum de Participação;
• “Do Diagnóstico ao Plano de Intervenção”:
o Fase que incluiu o exercício de cenarização e a realização do 3º Fórum de
Participação Pública para apresentação dos Cenários de Desenvolvimento;
• Início da elaboração do Programa de Intervenção que definirá a matriz de acções
e recomendações do Plano.



Sistema de Informação e Divulgação Turística do Concelho:
− Foram concluídos os trabalhos de elaboração de propostas relativas ao Sistema de
Informação e Divulgação Turística do Concelho de Almada e elaborado um Plano de
Acção para sua concretização.



Projecto Integrado de Formação – Polis da Costa da Caparica:
− Desenvolvido em parceria local envolvendo:
• Câmara Municipal;
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•
•
•
•
•
•

ArribaTejo – Agência de Desenvolvimento Local;
Seis entidades formadoras acreditadas;
Associação de Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal;
Associação de Restauração e Similares de Portugal;
Centro de Emprego de Almada;
Santa Casa da Misericórdia de Almada.



Foi assegurada a elaboração de Parecer no âmbito do Estudo de Enquadramento
Estratégico do Santuário Nacional a Cristo-Rei, relativo à fase de Caracterização da
Situação de Referência/Diagnóstico Prospectivo.



Foi assegurada a elaboração de Parecer no âmbito do Estudo de Enquadramento
Estratégico e Plano de Pormenor da Quinta do Almaraz, relativo à fase de conclusões do
Estudo Estratégico.



Foi assegurada a celebração de Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de
Almada e a NovaAlmadaVelha – Agência de Desenvolvimento Local para criação do
Observatório sobre Emprego, Empresas e Formação, desenvolvimento de Estudo sobre o
Tecido Empresarial do Concelho de Almada e constituição de Gabinete de Apoio à
Criação de Emprego e Captação de Investimentos.



Foi assegurada a preparação de Candidatura à iniciativa “Acções Preparatórias para as
Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação” relativa à constituição de uma Rede
de Cidades com Santuário, integrando os municípios de Almada, Santarém, Leiria,
Ourém e Nazaré.

NovaAlmadaVelha – Agência de Desenvolvimento Local


Foi assegurada a gestão do Núcleo Empresarial de Almada Velha:
Produção de indicadores de gestão física e financeira de avaliação;
− Avaliação de candidaturas à ocupação do Núcleo Empresarial.
−



Elaboração de Termos de Referência, lançamento da consulta ao mercado, análise de
propostas e selecção de equipa para aquisição de serviços relativos à criação do
Observatório sobre Emprego, Empresas e Formação, desenvolvimento de Estudo sobre o
Tecido Empresarial do Concelho de Almada e constituição de Gabinete de Apoio à
Criação de Emprego e Captação de Investimentos.



Foi assegurado o acompanhamento do “Inquérito às Necessidades de Formação dos
Comerciantes do Centro da Cidade de Almada”:
− Preparação do trabalho de campo e aplicação de inquérito por questionário.

Direcção de Projecto de Revisão do Plano Director Municipal


Processo de Revisão do Plano Director Municipal (PDM):

77

RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2007
Promover a Qualificação Urbana e Ambiental
e o Desenvolvimento Económico

−
−

−

−
−

Foi assegurada a elaboração do Relatório de Avaliação do Plano Director Municipal
1997-2007;
Foi assegurada a apreciação do Relatório de Avaliação pelos diferentes serviços das
Direcções Municipais mais directamente relacionados com as matérias da Revisão do
Pano Director Municipal;
Foi assegurada a análise do novo Quadro Legislativo relativo aos Instrumentos de
Gestão Territorial (e legislação complementar) de enquadramento aos trabalhos de
Revisão do Plano;
Foi definida a metodologia de elaboração, acompanhamento e participação no
processo de revisão do Plano Director Municipal;
Foi aprovado Protocolo com o Centro de Sistemas Urbanos e Regionais do Instituto
Superior Técnico, tendo em vista a realização dos trabalhos de Revisão do Pano
Director Municipal, por equipa técnica multidisciplinar conforme programa e
metodologia de participação estabelecidos.

Divisão de Fiscalização Municipal


Os pedidos de intervenção registados, o número de processos abertos e os registos e
processos arquivados foram os seguintes:
− Registos – 2.246;
− Processos – 928;
− Registos Arquivados – 47;
− Processos Arquivados – 197;
− Por arquivo entende-se que, da intervenção da Fiscalização, resultou a resolução da
questão que nos foi colocada.



Procedimentos efectuados:
− Arquivados – 244;
− Notificações – 852;
− Informações em Processos – 1.050;
− Ofícios Emitidos – 82;
− Autos de Contra-Ordenação/ Participação/Notícia – 109;
− Editais Afixados – 370;
− Mandados de Notificação – 125;
− Vistorias com Autoridades Saúde e Veterinária – 6.



Processos registados (por assunto):
− Insalubridade – 181;
− Obras Ilegais – 75;
− Ocupação da Via Pública – 81;
− Informações Avulsas – 2;
− Árvores/Ervas – 76;
− Canídeos – 92;
− Ruídos – 66;
− Uso Diferente do Licenciado em Estabelecimentos – 7;
− Obras De Beneficiação/Alteração – 18;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−


Arrolamento de Bens em Acções de Despejo ou Demolição – 5;
Processo de Averiguações – 35;
Licença Especial de Ruído – 132;
Entulhos/Monos – 39;
Marquises – 3;
Alteração de Fachadas – 12;
Inexistência de Licença de Utilização – 12;
Animais Diversos – 10;
Acções Fiscalização no Exterior – 15;
Telheiros – 1;
Outros – 27.

Gabinete Técnico de Ruído:
− Ensaios Acústicos Realizados – 77;
− Resultados Procedentes – 16;
− Resultados Improcedentes – 3;
− Inconclusivos – 4;
− Proposta Notificação – 17;
− Proposta Arquivo – 7;
− Pedidos de Licença Especial de Ruído – 133;
− Pareceres – 129;
− Alvarás – 36;
− Pedidos de Informação de Outros Serviços – 5;
− Vistorias – 41.

Direcção Municipal de Obras e Valorização Urbana
Departamento de Obras Municipais
Divisão de Projectos


Levantamentos Topográficos:
− Infra-estruturação da Aroeira (Charneca de Caparica);
− Rua Bernardino Machado (Alto do Índio, Sobreda);
− Hotel da Costa da Caparica (Costa da Caparica);
− Comissão de Moradores de Murfacém (Trafaria);
− Rua Clube de Campismo de Almada (Cova da Piedade);
− Quinta do Bom Retiro, Monumento à Mulher (Vale Figueira, Sobreda).



Projectos:
−
Requalificação da Praça dos Apóstolos (Costa da Caparica);
− Protecção de condutas da Rua Wesceslau de Morais (Vale Cavala, Charneca de
Caparica);
− Praceta Comandante José Brás, estabilidade de muro de suporte (Cova da Piedade);
− Praça Barril de Alva, parecer face a pedido de realização de obras de restauro de
conjunto escultório (Laranjeiro);
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−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vale Rosal (Charneca de Caparica);
Passagem superior, Madan Parque, Faculdade de Ciências e Tecnologia (Monte de
Caparica, Caparica);
Infra-estruturação da Aroeira:
• Av. D. Afonso Henriques;
• Av. António Pedro;
• Av. Egas Moniz;
Farol de Cacilhas – reabilitação e remontagem, fundações e infra-estruturas eléctricas
(Cacilhas);
Largo do Campo de S. Paulo – alteração do projecto de iluminação pública (Almada);
Recuperação da Fragata D. Fernando II e Glória – instalações de apoio, fornecimento
e montagem de vedação e portão (Cacilhas);
Parque Multiusos do Bom Retiro (Vale Figueira, Sobreda) e Parque Aventura
(Charneca de Caparica);
Centro Cívico do Feijó – Junta de Freguesia, Café/Sala de Chá/Espaços Exteriores,
Posto de Transformação (Feijó);
Quinta do Chegadinho, Campo Soares dos Reis – espaços exteriores, alterações
(Feijó);
Reabilitação do Coreto do Jardim de Nª Senhora da Piedade (Cova da Piedade);
Antigo edifício dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas – recuperação e adaptação a
Divisão de Turismo/Serviços de Turismo (Cacilhas);
Recuperação e Reabilitação do Mercado Municipal do Monte de Caparica (Caparica);
Mercado Municipal de Almada (Almada):
• Recuperação parcial da cobertura;
• Levantamento arquitectónico de instalações eléctricas e adequação à legislação em
vigor.
Divisão de Obras



Obras:
Instalação de gás e meios de frio no Mercado do Laranjeiro;
− Praça da Liberdade – capeamento;
− Construção de 446 ossários na Zona K do Cemitério de Vale Flores;
− Construção da Junta de Freguesia do Feijó, Casa de Chá, Posto de Transformação e
Espaços Exteriores do Centro Cívico do Feijó;
− Execução do Parque Multiusos na Sobreda;
− Obras de adaptação de Lojas no Mercado Municipal da Cova da Piedade;
− Obras de adaptação de Lojas no Mercado Municipal do Laranjeiro;
− Obras de adaptação de Lojas no Mercado Municipal do Feijó;
− Obras de adaptação de Lojas no Mercado Municipal da Sobreda;
− Fragata D. Fernando II e Glória – trabalhos de abastecimento de água, saneamento e
reparação de pavimentos.
−
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Departamento de Salubridade, Espaços Verdes e Transportes
Divisão de Salubridade




Programa Polis da Costa da Caparica:
− Foi assegurado o acompanhamento técnico ao nível da instalação dos contentores
enterrados no âmbito do Plano de Pormenor do Jardim Urbano.
Candidaturas à Bandeira Azul:
Foi assegurada a candidatura à Bandeira Azul da Europa, tendo o galardão sido
hasteado nas:
• Praia da Mata;
• Praia da Rainha;
• Praia da Cabana do Pescador;
• Praia do Rei;
• Praia da Sereia;
− Foi assegurada informação regular sobre os resultados das análises das águas
balneares, bem como diversa informação de sensibilização ambiental nas praias
galardoadas.
−



Plano de contentorização do Concelho:
Procedeu-se à substituição do sistema de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos na
Quinta do Texugo (Charneca da Caparica), tendo sido colocados sete contentores
semi-enterrados (Molock);
− Colocação de contentores individuais:
• Quinta da Carcereira (Sobreda);
• Quinta da Cerieira (Sobreda);
• Quinta de Alberto Rodrigues (Charneca de Caparica);
− Procedeu-se à alteração do sistema de recolha individual em parte da Rua Capitão
Leitão (Almada) pelo sistema de recolha colectivo de superfície;
− Foram colocados e substituídos 753 contentores colectivos de superfície e individuais
na via pública;
− Foi assegurada a lavagem de 4.103 contentores.
−



Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos:
Foram removidas 102.031 toneladas de resíduos sólidos urbanos (um acréscimo de
2.161 toneladas relativamente ao ano 2006);
− Realizaram-se 361 acções de recolha de contentores de 15 m3 distribuídos por vários
locais do Concelho.
−



Limpeza Urbana:
− Foram realizadas 923 intervenções de grandes limpezas no Concelho;
− Foi assegurada a colocação e substituição de papeleiras em todo o Concelho;
− Foram colocados novos dispensadores de sacos para remoção de dejectos de animais
nas Freguesias da Cova da Piedade, Sobreda, da Costa da Caparica, do Feijó e da
Charneca da Caparica;
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Foi assegurada a coordenação de uma equipa de 30 pessoas que garantiram a limpeza
da faixa de floresta compreendida entre a Fonte da Telha e a Trafaria, incluindo os
parques de estacionamento das praias e as áreas de risco de incêndio de outras
Freguesias do Concelho, no âmbito do Programa “Floresta Segura, Floresta Verde”.

Recolha de Objectos Domésticos Volumosos e Aparas de Jardins de Particulares:
Prosseguiu o apoio às Juntas de Freguesia da Cova da Piedade, Costa da Caparica e
Charneca de Caparica (na zona da Aroeira), de que resultou a recolha de 3.287
toneladas de resíduos, correspondendo a 2.155 fretes até ao destino final;
− O quantitativo de objectos volumosos e aparas de jardins recolhido pelas Juntas de
Freguesia foi de 7.668 toneladas, e correspondeu a 6.308 fretes transportados para o
Aterro.
−



Depósitos no Aterro Sanitário:
− Resíduos de Construção e Demolição com mistura – 4.153 toneladas;
− Resíduos de Construção e Demolição – 3.574 toneladas;
− Terras – 6.318 toneladas.



Prosseguiu o programa de optimização dos circuitos de remoção dos Resíduos Sólidos
Urbanos e do plano de varredura.



Recolha selectiva de papel:
− Foi assegurada a recolha junto dos Serviços da Câmara Municipal, Serviços
Municipalizados, Instituições e estabelecimentos comerciais do Concelho, tendo sido
recolhido um total de 288 toneladas.



AMARSUL:
− Foi assegurada a recolha dos resíduos colocados para reciclagem nos Ecopontos (papel,
vidro, embalagens e pilhas) e a gestão do Ecocentro;
− Os valores contabilizados:
• Vidro: 2.255 toneladas;
• Papel e Cartão: 2.496 toneladas (incluindo o quantitativo recolhido no projecto
porta-a-porta aos comerciantes de todas as Freguesias do Concelho que
representou um total de 601 toneladas, envolvendo 607 estabelecimentos);
• Embalagens: 998 toneladas;
− A actividade do Ecocentro registou a entrada de 565 empresas e de 3.259 particulares;
− Registaram-se 7.025 descargas:
• Monos – 3.749 descargas;
• Entulhos – 3.090 descargas;
• Papel/cartão – 529 descargas;
• Verdes 266 descargas.



Foi assegurada a fiscalização da actividade de prestação de serviços de lavagem e
varredura dos passeios e vias das zonas principais das Freguesias de Almada, Cacilhas,
Cova da Piedade e Costa da Caparica.



Foram concretizadas 598 intervenções de varredura mecânica, incidindo principalmente
nos núcleos urbanos das Freguesias.
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Limpeza de praias:
− Até ao início da época balnear foi assegurada a limpeza de praias e acessos;
− A partir de Junho foi assegurada a limpeza mecânica diária do areal durante a noite,
e a limpeza de acessos, parques de estacionamento e paredão durante o dia;
− Foram colocados 800 contentores individuais semi-enterrados e 50 estruturas para
fixação de sacos distribuídos ao longo do areal;
− Foram utilizados 45.250 sacos e depositado no aterro 1.000 toneladas de resíduos;
− A partir do mês de Setembro procedeu-se à retirada gradual dos contentores
individuais semi-enterrados e das estruturas para fixação de sacos, mantendo os
contentores nos apoios de praias que funcionam todo o ano.
Acções de limpeza e de desinfestação do espaço público:
Realizaram-se 504 acções de aplicação de herbicida;
− Foram removidos “graffitis” em diversos espaços públicos do Concelho;
− Foram colocados nos dispensadores na via pública 3.500 rolos de sacos destinados a
dejectos dos canídeos, foi assegurada a sua remoção periódica, e foram distribuídos
rolos de sacos pelas Juntas de Freguesia;
− Foi assegurada a execução do plano de desratização e desbaratização previsto para o
Concelho;
− Foi efectuada desinsectização nas freguesias da Sobreda, Caparica, Costa da
Caparica, Trafaria e Almada;
− O número de pedidos de desratização, desbaratização e de desinfestação registado foi
674.
−



Canil Municipal:
− Foram entregues e recolhidos 398 cães e levantados 69;
− Foram vacinados 2.034 animais;
− Foram identificados electronicamente 139 animais.



Partido Veterinário:
− Foram efectuadas 1.157 inspecções aos mercados e estabelecimentos comerciais do
Concelho.

Divisão de Jardins e Espaços Verdes


Parque Urbano das Quintinhas:
− Foram asseguradas as operações de conservação dos espaços verdes:
• Rega de árvores;
• Poda de árvores/arbustos;
• Corte do prado;
• Limpezas de infestantes como as canas;
− Foram plantadas 57 árvores;
− Prosseguiu a requalificação do espaço ao nível da limpeza de caminhos e valas de
drenagem;
− Teve início o estudo de recuperação/substituição do pavimento;
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Foi assegurada a revisão da iluminação pública no local;
Foi assegurada a instalação de bocas de rega localizada das plantações;
Foi iniciado o procedimento de aquisição de equipamento para espaço de recreio
infantil;
Foram reparados os bebedouros e colocadas novas papeleiras.

Parque Aventura:
Foi assegurada a apresentação pública do projecto do Parque Aventura na Charneca
de Caparica, (19 de Abril);
− Foi entregue o Projecto de Execução de Arquitectura Paisagista e respectivas
especialidades.
−





Parque Urbano da Quinta do Bom Retiro:
− Foi assegurada a apresentação pública do projecto do Parque Multiusos na Sobreda
(22 de Março);
− Foi lançado o processo de concurso da obra;
− Foram efectuadas plantações e mondas nos canteiros das entradas Norte e Este;
− Foram verificados e reparados os sistemas de rega;
− Foi iniciada a obra de implantação do Monumento à Mulher.
Programa Polis da Costa da Caparica:
Foi assegurado o acompanhamento da obra no âmbito do Plano de Pormenor do
Jardim Urbano no que respeita à execução dos espaços verdes (operações de
plantação e sementeiras e instalação dos sistemas de rega) e espaços de recreio
infantil.

−
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Construção de espaços verdes:
− Espaço de Recreio Infantil da Ramalha – conclusão da construção de espaços verdes
(Cova da Piedade);
− Espaços Exteriores Escola Básica do 1º Ciclo da Cova Piedade nº 2 (Cova da Piedade);
− Rua Agatão Lança (Sobreda);
− Talude Avenida Arsenal do Alfeite (Laranjeiro);
− Talude Av. Egas Moniz (Cova da Piedade);
− Recuperação do espaço verde do separador central da Rua Pedro Costa (Charneca de
Caparica);
− Arborização e plantação de arbustos no Parque de Estacionamento na Quinta da
Alegria (Cacilhas);
− Execução do espaço verde relativo à nova rotunda da Av. Arsenal do Alfeite –
instalação de sistema de rega, modelação do terreno e sementeira de relvado (Cova
da Piedade);
− Execução do espaço verde da Rua Tomás Alcaide (Sobreda);
− Execução do espaço verde relativo à nova rotunda da Rua dos 3 Vales – instalação de
sistema de rega, modelação do terreno e sementeira de relvado (Caparica);
− Execução do espaço verde de enquadramento na Travessa Quinta de Alvalade
(Pragal);
− Execução do espaço verde relativo ao Espaço de Recreio Infantil da Rua Galileu
Saúde Correia (Pragal);
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Execução do espaço verde relativo ao Espaço de Recreio Informal de Vale Rosal
(Charneca de Caparica);
Execução do espaço verde de enquadramento nos triângulos separadores do
entroncamento da Av. 23 de Julho e o Viaduto do Brejo (Cova da
Piedade/Laranjeiro);
Arborização adjacente ao Canal do Metro Sul do Tejo - 19 árvores (Laranjeiro).

Arborizações:
− Foram asseguradas todas as operações de conservação do património arbóreo de
arruamento do concelho:
• Plantação;
• Retancha (substituição de árvores mortas e/ou plantação de árvores em falta);
• Rega em períodos de maior temperatura (total de 3.135 árvores regadas
manualmente com recurso a autotanque);
• Limpeza/poda das árvores em caldeira e revisão da tutoragem;
− Outras intervenções:
• Freguesia de Almada:
o Plantação de 56 árvores, transplante de 15, abate de 32 exemplares;
• Freguesia de Cacilhas:
o Plantação de 16 árvores, transplante de 42, abate de 7 exemplares;
• Freguesia da Caparica:
o Plantação de 41 árvores, transplante de 42, abate de 4 exemplares;
• Freguesia da Charneca de Caparica:
o Plantação de 13 árvores;
• Freguesia da Cova da Piedade:
o Plantação de 123 árvores e abate de 96 exemplares;
• Freguesia do Feijó:
o Plantação de 96 árvores e abate de 21 exemplares;
• Freguesia do Laranjeiro:
o Plantação de 114 árvores e abate de 3 exemplares;
• Freguesia do Pragal:
o Plantação de 33 árvores e abate de 20 exemplares;
• Freguesia da Sobreda:
o Plantação de 210 árvores;
• Freguesia da Trafaria:
o Plantação de 7 árvores.
Conservação de espaços verdes:
Foram asseguradas as acções de conservação dos espaços verdes:
• Cortes de relva;
• Regas;
• Sachas e mondas nos canteiros;
• Limpeza dos espaços verdes;
• Retancha de árvores, arbustos e herbáceas;
• Limpeza e poda de árvores e arbustos e rectificação de ataduras;

−
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Limpezas e tratamentos dos lagos e fontes;
Manutenção dos sistemas de rega;
Outras acções:
o Renovação da plantação de canteiros no Jardim do Castelo, plantações nas
Escolas do 1º ciclo – Rua Maria da Silva e Escola Conde Ferreira (Almada);
o Remodelação dos espaços verdes na Rua Romeu Correia, Rua António Nobre
e Rua João S. da Cruz (Cacilhas);
o Intervenção nas zonas envolventes ao Bairro Amarelo, Bairro Cor-de-rosa, e
Bairro Branco no PIA, na Rua Alfredo Cunha, no espaço envolvente à nova
rotunda da Rua dos 3 Vales (Caparica);
o Recuperação do separador central da Rua Pedro Costa (Charneca de
Caparica);
o Normalização da zona envolvente à escola na Rua do Marzagão (recuperação
do sistema de rega), limpezas no Palácio António José Gomes, intervenções no
Jardim do Largo 5 de Outubro, Rua Rodrigues Freitas, Escola Conceição e
Silva e Praceta Infante D. Pedro (Cova da Piedade);
o Trabalhos de recuperação das zonas verdes do ‘Bairro Cor de Rosa’ (Pragal);
o Limpeza dos pinheiros do talude natural do Complexo Municipal dos
Desportos “Cidade de Almada”, revestimento arbustivo do Talude na R. do
Jardim Público, Av. Arsenal do Alfeite – sementeira de relva na rotunda nova
(Feijó);
o Plantação de árvores e arbustos na escola das Oliveiras, intervenção na Rua
das Flores (limpezas e colocação de tubos de rega), intervenção no talude da
rua Óscar Acúrcio (sistema de rega e terra vegetal), plantação de arbustos na
envolvente do novo espaço de recreio infantil da Praceta Francisco Sousa
Tavares (Laranjeiro);
o Praceta Fernão Mendes Pinto. Intervenção extraordinária nos espaços verdes
da Esquadra da PSP (Pragal);
Foram plantados 954 árvores, 2.915 arbustos, e 14.490 herbáceas vivazes, e 45.762
herbáceas anuais.

Reparações e remodelações nos sistemas de rega:
− Freguesia de Almada: 33 intervenções;
− Freguesia de Cacilhas: 15 intervenções;
− Freguesia da Caparica: 27 intervenções;
− Freguesia da Charneca de Caparica: 5 intervenções;
− Freguesia da Costa da Caparica: 62 intervenções;
− Freguesia da Cova Piedade: 42 intervenções;
− Freguesia do Feijó: 10 intervenções;
− Freguesia do Laranjeiro: 30 intervenções;
− Freguesia do Pragal: execução sistema de rega do espaço de recreio infantil da Rua
Galileu Saúde Correia;
− Freguesia da Sobreda: 12 intervenções e instalação de sistema de rega no espaço
envolvente Equipamento de Infância de Vale Rosal;
− Freguesia da Trafaria: 2 intervenções e rotunda ajardinada entrada da Vila.
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Ornamentações:
− Foram satisfeitas todas as solicitações, tanto a nível de exteriores como de interiores,
tendo sido movimentados 2.152 vasos e 2.614 floreiras com os respectivos
transportes, entrega e levantamento;
− Foram relocalizadas floreiras no espaço público e efectuados trabalhos de
conservação (retancha, rega e monda de infestantes) nas cerca de 250 floreiras
existentes no concelho.
Planos de Água:
Foi assegurada a limpeza e tratamento de todos os planos de água e fontes;
− Reparação e colocação de projectores na fonte da Rua Salgueiro Maia (Cova da
Piedade);
− Beneficiação da Fonte cibernética da Praça da Liberdade (Almada).
−



Viveiros:
− Nos Viveiros dos Capuchos e do Alto do Índio foi assegurada a conservação do
material vegetal e desenvolveram-se os trabalhos inerentes à reprodução de material
vegetal de acordo com a época do ano: sementeiras, plantações, regas, podas, corte de
sebes, monda de infestantes nos talhões e nos parques de vasaria de arbustos e
herbáceas, aplicação de adubos e aplicação de insecticidas e fungicidas;
− Levantamento de arbustos e seu envasamento – 1.572 exemplares;
− Envasamento de 127 árvores;
− Reenvasamento de 523 árvores e 130 palmeiras;
− Envasamento de 1.408 arbustos;
− Reenvasamento de 1.934 arbustos;
− Recolha de sementes efectuada no exterior;
− Preparação de canteiros para estacaria e sementeira: mobilização do solo, armação de
terreno, adubação;
− Execução de estacas de material vegetal para reprodução em taças (canteiros em
cimento): 2.840 unidades;
− Execução e plantação de estacas de material vegetal para reprodução directamente no
terreno: 3.879 unidades;
− Reparação de sistema rega;
− Construção de novos parques para árvores envasadas: mobilização de solo, colocação
de ‘touvenan’, colocação de tutores e arames, transporte de árvores para os respectivos
parques;
− Limpeza e aplicação de herbicida nos caminhos.



Espaços de Recreio Infantil:
− Foi assegurado o acompanhamento e gestão da obra de implantação do Espaço de
Recreio Infantil do Parque da Ramalha (Cova da Piedade);
− Instalação de Equipamentos de Recreio infantil:
• Jardim N. Sr.ª Piedade (Cova da Piedade);
• Largo Capitão Ribeiro da Cruz, Porto Brandão (Caparica);
• Praceta Francisco Sousa Tavares (Laranjeiro);
• Rua António Baião, Vale Flores (Feijó);
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Rua Barbosa de Magalhães (Sobreda);
Praceta Francisco Sousa Tavares (Laranjeiro);
Preparação do Caderno de Encargos para aquisição de equipamentos para o
Parque Urbano das Quintinhas;
Associação Cultural e Desportiva da Quinta do Bau-Bau (Sobreda);
Ampliação do Espaço de Recreio Infantil da Quinta do Chiado (Feijó).

Metro Sul do Tejo:
− Foi assegurado o apoio técnico relativamente aos Espaços Verdes;
− Intervenções registadas:
• Av. D. Nuno Alvares Pereira;
• Rotunda entre a Av. Bento Gonçalves e a Av. D. Nuno Álvares Pereira;
• Praça Movimento das Forças Armadas;
• Rua de Alvalade.
Outras acções:
Foi assegurado o apoio ao desenvolvimento do Projecto de Espaços Exteriores do
Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária da Sobreda;
− Foi assegurado o acompanhamento dos projectos relativos aos espaços exteriores das
Piscinas Municipais na Sobreda e na Charneca de Caparica;
− Foi assegurado apoio técnico e acompanhamento dos projectos no âmbito dos
Espaços Verdes associados à Ciclovia Trafaria–Costa da Caparica;
− Foi assegurado o acompanhamento do projecto de Execução da Praça dos Apóstolos
(Costa da Caparica);
− Foi assegurado o acompanhamento da obra de Espaços Exteriores do Pavilhão
Gimnodesportivo da Escola Secundária de Daniel Sampaio (Sobreda);
− Foi assegurada a colaboração na Semana Europeia da Mobilidade e Dia Europeu Sem
Carros 2007.
−

Divisão Parque da Paz


Foram assegurados os trabalhos de manutenção:
Cortes de relvado e mato;
− Revisão e reparações nos sistemas de rega e rede de águas;
− Tratamento de pragas e controlo de infestantes em relvados;
− Revisão de tutores e ataduras de árvores;
− Reforço da sementeira de relvado e limpeza de mato;
− Execução diária da limpeza de toda a área do Parque e apoios;
− Rega e mondas das espécies envasadas;
− Reforço da rega nas árvores recentemente plantadas.
−



Prosseguiu a aplicação de produtos amigos do ambiente no controlo de doenças e pragas
em árvores e na manutenção da qualidade da água do lago.



Prosseguiu a qualificação do espaço através da reparação e execução de pequenos muros
e muretes em granito e xisto.
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Foi assegurada a conclusão dos trabalhos de limpeza da mata do Chegadinho:
Abate de árvores secas e substituição por novos exemplares da espécie Pinus Pinea;
− Corte de ramos e troncos secos;
− Limpeza do mato.
−



Foi assegurada a plantação de novas árvores e arbustos na composição paisagística do
Parque:
− Cerca de 40 Tílias e duas Celtis Australis.



Novas estadias e valências:
− Estudo da implantação do estacionamento no Centro Sul;
− Construção do muro em pedra de granito no remate sul do Parque;
− Conclusão da empreitada referente à consolidação da Bacia de Retenção 3;
− Aquisição e plantação de 60 Plátanos no estacionamento do Chegadinho;
− Aquisição de dois Segways e duas bicicletas eléctricas para deslocação no Parque da
Paz;
− Empreitada de construção de murete de remate do caminho a norte do lago;
− Construção das instalações de apoio ao viveiro;
− Colaboração na actividade “Geologia no Verão – Parque da Paz” no âmbito do
Programa Ciência Viva e Faculdade de Ciências e Tecnologia;
− Plantação de 234 árvores em toda a área do Parque da Paz;
− Estabilização das charcas do Parque com muretes em pedra;
− Estabilização dos caminhos da mata;
− Modelação do talude a norte do Estádio Municipal José Martins Vieira - campo de
treinos;
− Instalação da rede de rega na envolvente exterior Norte do Estádio Municipal José
Martins Vieira;
− Empreitada de arranjos exteriores junto à rotunda do Brejo;
− Modelação do terreno para instalação do relvado da Álea do Chegadinho.



Outros trabalhos:
− Foi desenvolvido o estudo prévio relativo à Quinta dos Crastos.

Departamento de Trânsito, Rede Viária e Manutenção
Divisão de Trânsito e Segurança Rodoviária


Foi assegurado o acompanhamento das obras do Programa Polis da Costa da Caparica,
nomeadamente na implementação dos desvios de trânsito necessários ao decorrer das
obras.



Foi assegurado o acompanhamento do projecto de espaços exteriores do Centro Cívico
do Pragal no âmbito da mobilidade sustentável.
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Foi assegurada a apreciação de loteamentos e de reconversão de Áreas Urbanas de
Génese Ilegal no que respeita à segurança rodoviária, sinalização de trânsito e
mobilidade sustentável.



Semana Europeia da Mobilidade:
− Reconversão urbana do núcleo antigo de Vale Figueira, tendo sido pedonalizado um
troço da Rua General Humberto Delgado, criando um espaço de estadia na zona mais
comercial deste núcleo;
− Implementação de medidas de acalmia de tráfego na rua de acesso à Escola Básica e
ao Centro Paroquial de Vale Figueira, com a implementação de plataformas
sobrelevadas;
− Reordenamento da Rua Dr. Alberto Araújo, com a materialização de separadores de
via nas passagens de peões e criação de um separador ao longo de todo o arruamento
de modo a acalmar a velocidade de circulação.



Foi assegurado o acompanhamento do projecto de infra-estruturação da Aroeira, através
da definição da estrutura da hierarquia viária e compatibilização com a rede ciclável.
Divisão de Manutenção e Logística





Foi assegurado o apoio logístico à realização do Mercado de Natal Amigo da Terra, que
teve lugar na Praça da Liberdade (Almada).
Bandeira Azul:
Colocação e desmontagem de painéis nas praias da Costa da Caparica;
− Execução de placas para Bandeira Azul.
−



Foi assegurada a execução e colocação de suportes para contentores em vários locais do
concelho:
− Foram colocados 38 suportes para contentores;
− Foram executadas novas peças para os Moloks.



Manutenção e recuperação dos espaços de recreio infantil:
− Espaço de Recreio Infantil da Quinta do Chiado (Feijó);
− Espaço de Recreio Infantil do Jardim Alberto Araújo (Almada);
− Espaço de Recreio Infantil da Rua do Moinho (Monte de Caparica, Caparica);
− Espaço de Recreio Infantil da Rua de Dentro e da Rua dos 3 Vales (Monte de
Caparica, Caparica);
− Espaço de Recreio Infantil da Rua do Moinho (Monte de Caparica, Caparica);
− Espaço de Recreio Infantil 25 de Abril (Pragal);
− Espaço de Recreio Infantil do Parque da Criança (Laranjeiro);
− Espaço de Recreio Infantil da Rua do Jardim (Vale Fetal, Charneca de Caparica);
− Espaço de Recreio Infantil do Jardim do Castelo (Almada);
− Espaço de Recreio Infantil da Praceta Olivério Serpa (Costa Caparica);
− Espaço de Recreio Infantil da Rua José Mascarenhas (Almada);
− Espaço de Recreio Infantil da Galileu Saúde Coreia (Pragal);
− Espaço de Recreio Infantil da Rua do Facho (Monte de Caparica, Caparica);
− Espaço de Recreio Infantil de Vale Grou (Sobreda);

90

RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2007
Promover a Qualificação Urbana e Ambiental
e o Desenvolvimento Económico

−
−
−
−
−
−



Espaço de Recreio Infantil Luís Sá (Laranjeiro);
Espaço de Recreio Infantil junto à superfície comercial (Sobreda);
Espaço de Recreio Infantil do Parque das Bicicletas;
Espaço de Recreio Infantil Dr. Alberto Araújo (Almada);
Espaço de Recreio Infantil da Rua Rodrigues Freitas (Almada);
Espaço de Recreio Infantil da Urbanização Monte das Flores (Charneca de Caparica).

Manutenção e recuperação de espaços urbanos municipais:
Praceta Fernão Mendes Pinto (Pragal);
− Colocação de bancos na Rua da Oliveirinha (Pragal);
− Parque Desportivo da Ramalha (Cova da Piedade);
− Ponto de Encontro (Cacilhas);
− Praceta Castelo Branco (Cova da Piedade);
− Colocação de banco na Rua Ferreira de Castro;
− Substituição de bancos junto ao Lar Caritas em Almada;
− Colocação de banco na Praça General Humberto Delgado (Costa da Caparica);
− Reparação de bebedouro no Parque Urbano das Quintinhas (Charneca de Caparica);
− Reparação de bancos na Rua Cruzado Osberno (Almada);
− Reparação de bancos na Rua Gil Eanes (Lazarim, Charneca de Caparica);
− Reparação de bebedouro na Rua D. José Mascarenhas (Almada);
− Reparação de floreiras e papeleiras na Praça da Liberdade (Almada);
− Remoção de banco na Rua Lopes de Mendonça (Pragal);
− Reparação de bancos no Jardim dos Caranguejais (Cova da Piedade);
− Reparação de Chafariz na Praceta Jornal de Almada (Almada);
− Pinturas diversas no Parque Urbano (Almada);
− Pintura de gradeamento na Rua Adriano Correia de Oliveira;
− Pintura de muros na Praceta Alfredo Keil (Pragal);
− Pintura de paredes na Rua Henrique Nogueira (Almada);
− Reparação de bebedouro na Praceta Galileu Saúde Correia (Pragal).
−





Manutenção de jardins históricos:
− Colocação de vedação e bancos no Solar dos Zagallos (Sobreda);
− Reparação de muro e pinturas no Jardim do Castelo (Almada);
− Pintura de bancos no Jardim dos Caranguejais (Cova da Piedade);
− Reparação de bancos e bebedouro no Jardim Dr. Alberto Araújo (Almada).
Apoios à dinamização do comércio local:
Montagem de flâmulas para “Almada Fashion”;
− Iluminações Natalícias.
−

Divisão de Habitação


Foi assegurada a realização de 112 vistorias a habitações privadas (ao abrigo do n.º 2 do
art.º 89º e 90º do Decreto-lei 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo DecretoLei nº 177/2001, de 4 de Junho).
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Direcção Municipal de Administração Geral


Programa Polis da Costa da Caparica:
− Foi assegurada a participação no Grupo de Missão;
− Foi assegurada a participação em reuniões de trabalho com a CostaPolis sobre
aspectos relacionados com afectação dos terrenos municipais aos diferentes Planos
Pormenor em desenvolvimento;
− Foi assegurado o acompanhamento do processo de aumento do capital social em
espécie da CostaPolis, através da integração de terrenos municipais no âmbito dos
Planos Pormenor – Praias Urbanas e Bairro do Campo da Bola.

 Foi assegurado o acompanhamento do Quadro de Referência Estratégico Nacional.

Departamento de Administração e Finanças
Divisão de Actividades Económicas e Serviços Urbanos


Foi assegurada a realização da XVI Edição do Concurso de Montras/Festa do Comércio
Local – acção de promoção e valorização do Comércio Tradicional, em conjunto com a
Associação dos Comerciantes de Almada, e com a colaboração técnica da Escola de
Comércio de Lisboa (Casa da Cerca).



Foi assegurada a conclusão, instalação e entrada em funcionamento do novo Mercado do
Laranjeiro.



Foi assegurada a inauguração do novo Mercado e Bazar no Laranjeiro e o novo Mercado
da Sobreda, este no âmbito de Centro de Terciário e Lazer.



Foi assegurada a realização de obras de conservação e manutenção na Rede de Mercados
Retalhistas.



Foram celebrados protocolos com as Juntas de Freguesia da Caparica e da Trafaria para
concretização de obras de modernização nos mercados municipais situados nestas
Freguesias.

Direcção de Projecto de Planeamento e Controlo,
Estudos Económicos e Estatística


Foi assegurada a participação no processo de candidatura “Cidades com Santuário”, em
parceria com os municípios de Ourém, Leiria, Santarém e Nazaré, ao programa “Acções
Preparatórias para as Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação” no âmbito da
Política de Cidades POLIS XXI.



Foi assegurada a colaboração na proposta de candidatura da recuperação do edifício exsede dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas (destinado a instalar a Divisão de Turismo e
Posto de Turismo), e requalificação do espaço envolvente – Rua Cândido dos Reis – ao
Programa de Intervenção do Turismo.
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Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN):
Foi assegurado o acompanhamento do processo de aprovação do Quadro de
Referência Estratégico Nacional e dos Programas Operacionais que dele decorrem;
− Foi assegurada a elaboração de documento preliminar de síntese sobre a possível
aplicação do QREN e respectivos Programas Operacionais no Município de Almada;
− Foi assegurada a análise dos Regulamentos Gerais e Específicos que enquadram a
apresentação de candidaturas a financiamento de projectos pelos Fundos Estruturais
no âmbito do QREN;
− Foi assegurada a colaboração na estruturação das propostas de pré-candidaturas da
construção e/ou ampliação de Escolas Básicas do 1º Ciclo e Jardins de Infância ao
Programa de Requalificação da Rede Escolar de 1.º Ciclo do Ensino Básico e da
Educação Pré-Escolar.
−

Departamento de Estratégia e Gestão Ambiental Sustentável/Agenda Local 21
Divisão de Educação e Sensibilização Ambiental


Foi assegurada a coordenação do Grupo Municipal do Projecto Agenda 21 da Criança –
“Queres ajudar a mudar o mundo? Começa por Almada”:
− Integração dos serviços municipais com intervenção na área educativa;
− Programação e calendarização das actividades e sessões de trabalho com as escolas,
para a concretização da componente do Projecto “Em acção”;
− Concepção e desenvolvimento de materiais de suporte a actividades para a Agenda
21 da Criança, incluindo apresentações temáticas, ateliers, visitas e jogos;
− Realização de sessões de trabalho em escolas do concelho através do
desenvolvimento de actividades em sala de aula, ateliers temáticos, visitas de estudo,
trabalho de campo, inquéritos, entrevistas e debates sobre:
• Ambiente;
• Energia e mobilidade;
− Concepção e produção dos materiais e suportes resultantes do trabalho desenvolvido
pelas escolas participantes no Fórum da Criança:
• Manual de compostagem;
• Colecção de postais;
• Caderno;
• Peça de teatro “O Planeta está a mudar”, de que resultou a realização de um filme
de animação;
− Organização e dinamização do Fórum Agenda 21 da Criança, o Parlamento dos
Pequenos Deputados 2007:
• Envolvimento das crianças do ensino básico das escolas integradas no projecto;
• Apresentação das suas preocupações ambientais e sociais aos representantes do
Município;
• Pelo segundo ano consecutivo, a edição do Fórum despertou o interesse de um
município italiano e outro grego que acompanharam os trabalhos;
− Definição de conteúdos e imagens para “Agenda Municipal 2008”:
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•



Selecção de desenhos e propostas de crianças participantes no Projecto Agenda 21
da Criança.

Programa Eco-escolas:
Foi assegurada a participação em reuniões de Conselho Eco-escola;
− Foi assegurada a formalização de candidaturas de escolas ao programa Eco-escolas
2007/2008 da responsabilidade da Associação da Bandeira Azul.
−





Foi assegurada a realização de percursos pedestres e visitas de estudo sobre o património
natural de Almada, e de interpretação biológica e geológica:
− “Do Cristo-Rei ao Tejo: uma descida no tempo”;
− “Litoral do concelho”;
− “Zona inter-mareal do Portinho da Costa e Estação de Tratamento de Águas
Residuais do Portinho da Costa”;
− “Reserva Botânica da Mata dos Medos”;
− “Plantas, Animais e Rochas do Parque da Paz”.
Galardão Bandeira Azul da Europa:
Formalização da candidatura das praias do concelho de Almada ao galardão da
Associação da Bandeira Azul da Europa;
− Acompanhamento do processo de atribuição do galardão Bandeira Azul às praias
candidatas;
− Foi assegurada a concepção e dinamização do programa de actividades de
sensibilização ambiental para época balnear 2007:
• “Gincana na Praia”;
• Atelier “O Mar Con Vida”;
• Atelier “Energia Renovável, Ambiente Saudável”;
• Espectáculo de animação “Aprender com o Sol”.
−



Campanha “Almada Limpa”:
− Definição de temas e concepção gráfica dos respectivos suportes comunicacionais:
• “Contentores”;
• “Monos e aparas de jardim”;
• “Praias”;
• “Dejectos Caninos”;
• “Hortas Pedagógicas”;
• “Almada, Palco de Verão”;
− Distribuição de materiais de sensibilização ambiental;
− Adaptação de elementos gráficos da campanha “Almada Limpa” para campanha de
limpeza urbana no contexto do protocolo de cooperação com a província do Kwanza
Sul (Angola);
− Concepção de ponto de recolha selectiva de resíduos recicláveis no espaço comercial
Jumbo-Auchan do Almada Fórum.



Comemoração do Dia da Árvore:
− Dinamização da iniciativa “Adopção de plantas” – distribuição de árvores e arbustos
de espécies autóctones (Ecoteca de Almada, 19 a 22 de Março).
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“Semana Europeia da Mobilidade 2007” e “Dia Europeu sem Carros”:
− Foi assegurada a coordenação, organização e dinamização das iniciativas integradas
na Semana Europeia da Mobilidade e Dia Europeu sem Carros;
− Foi assegurada a realização de fórum de participação sobre o evento e outras sessões
de esclarecimento para apresentação do evento e recolha de contributos, incluindo
uma sessão de apresentação do Plano de Transportes da Escola Secundária Daniel
Sampaio (Vale Figueira, Sobreda);
− Concepção e concretização de medidas de carácter permanente.



Foi assegurada a manutenção do serviço info-ambiente e atendimento permanente aos
munícipes na Ecoteca de Almada:
− Atendimento geral e apoio técnico, personalizado e por e-mail, a munícipes,
estudantes comunidade educativa local e outros utilizadores do espaço Ecoteca;
− Resposta a inquéritos solicitados por diferentes entidades sobre a intervenção do
Município de Almada em diferentes áreas ambientais;
− Resposta e/ou encaminhamento para os serviços municipais competentes de
diferentes reclamações e solicitações de informação por parte de munícipes, órgãos
de comunicação social e instituições, relativas às obras do Metro Sul do Tejo,
emissões de radiações das estações base das antenas de telemóvel localizadas no
concelho de Almada, higiene e limpeza urbana, instalação de uma Linha de Muita
Alta Tensão no concelho de Almada, Plano Almada Ciclável e Ruído Ambiente;
− Divulgação e disponibilização à população do Estudo de Impacte Ambiental
“Construção da Estrada Regional 377-2 Costa da Caparica/Nova Vaga/IC32” e do
“Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de
Caparica”;
− Participação no projecto da Assistência Médica Internacional, de recolha de
consumíveis informáticos e telemóveis usados para reciclagem, com a
disponibilização na Ecoteca de contentores de recolha desses materiais.



Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA) do Polis da Costa da
Caparica:
− Foi assegurada a análise do projecto de arquitectura/organização funcional e
definição de valências educativas;
− Foi assegurada a selecção de recursos pedagógicos e científicos e compilação de
elementos técnicos para elaboração do guião da projecção do aquário virtual a
equipar o CMIA, através da definição de elementos naturais existentes na zona
intertidal da frente atlântica de Almada;
− Foi assegurada a celebração de protocolo com a Sociedade CostaPolis tendo em vista
a gestão e exploração do CMIA.



Quinta Biológica:
− Prosseguiram os estudos da vegetação potencial e avaliação da aptidão de solos da
Quinta Biológica, em colaboração com o Centro de Estudos de Biologia Vegetal;
− Construção da metodologia de trabalho, definição das campanhas de amostragem de
solos e o acompanhamento de saídas de campo;
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−

Pesquisa de entidades, associações, quintas, universidade e outros, com experiência
relevante em explorações agrícolas biológicas, tendo em vista a selecção do modelo
de gestão.



Programa Ciência Viva no Verão (Junho e Setembro):
− Realização de percursos de interpretação da natureza (geologia e botânica) na frente
ribeirinha norte do Concelho de Almada e Reserva Botânica da Mata dos Medos;
− Concepção de brochura-guião informativo “Do Cristo-Rei ao Tejo: uma descida no
tempo”.



Foi assegurada a participação no III Encontro Nacional de Centros de Recuperação de
Animais Selvagens e recolha de materiais de informação e divulgação de projectos de
Conservação (Lisboa, 11 a 14 de Outubro).



Foi assegurada a organização da 4.ª Edição do Mercado de Natal Amigo da Terra:
− Selecção de artesãos e entidades presentes;
− Organização e montagem do espaço;
− Dinamização de um stand municipal de venda e exposição de artigos editados pela
Câmara Municipal de Almada.



Lançamento do livro infantil “Novos contos da Mata dos Medos - A Criatura Medonha”
de Álvaro Magalhães e Cristina Valadas, em parceria com a Texto Editores.
Divisão de Estudos e Gestão Ambiental



“Almada Nascente – Cidade da Água”:
Foi assegurado o acompanhamento do processo de apreciação do projecto de Plano
de Urbanização pela Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional de
Lisboa e Vale do Tejo, nos domínios do ambiente, geologia, ruído, ar e qualidade de
solos;
− Conferência Internacional “WaterFront Expo 2007” (Lisboa, Outubro):
• Acompanhamento técnico e definição de conteúdos/imagens do espaço “Almada
Nascente: Cidade da Água” e respectivo CD interactivo;
• Dinamização da visita técnica à frente ribeirinha norte e nascente de Almada no
âmbito daquela iniciativa.
−



Programa Polis da Costa da Caparica:
Análise e emissão de Pareceres Técnicos sobre o Projecto de Execução do Plano de
Pormenor das Praias Urbanas:
• Memória Descritiva e Peças desenhadas dos Elementos Urbanos Construídos;
• Rede Viária, Circulação e Estacionamento;
• Tratamento do Espaço Exterior;
− Apreciação de relatórios de campanhas de monitorização ambiental realizados pela
Sociedade CostaPolis para a zona de intervenção.
−
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Acompanhamento da elaboração do Plano Estratégico de Valorização e Desenvolvimento
do Turismo na vertente do património natural e de turismo da natureza, e na integração
de práticas de turismo sustentável.



Acompanhamento técnico e elaboração de pareceres sobre o Estudo de Enquadramento
Estratégico do Santuário Nacional a Cristo-Rei.



Participação na elaboração do Regulamento Urbanístico do Município de Almada
(RUMA) nos domínios:
− Ruído e informação acústica;
− Resíduos de demolição;
− Percursos cicláveis e estacionamento para bicicletas;
− Drenagem sustentável de águas pluviais e manutenção da capacidade de infiltração;
− Coberturas verdes e utilização de plantas autóctones;
− Eficiência energética.



Avaliações e Pareceres Técnicos:
− Parecer sobre a versão prévia do Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento da
Quinta dos Medronheiros;
− Parecer sobre o Estudo de Impacte Ambiental da Via V6;
− Análise do Relatório final da “Estrutura Ecológica Municipal” e sua utilização na
definição de séries de vegetação e vegetação potencial em processos de planeamento.



Revisão dos dados relativos ao cálculo da Pegada Ecológica de Almada e actualização do
seu valor para o Concelho.



Alterações Climáticas e Gases com Efeito de Estufa (GEE):
− Revisão e actualização do Inventário Municipal de Emissões de Gases com Efeito de
Estufa, tendo em conta a abordagem metodológica do Sistema Nacional de Inventário
de Emissões Antropogénicas;
− Avaliação do potencial da entrada em funcionamento do Metro Sul do Tejo na
mitigação das emissões de Gases com Efeito de Estufa na Estratégia Local para as
Alterações Climáticas do Município de Almada e no Plano Nacional de Alterações
Climáticas;
− Definição de conteúdos do folheto temático “Introdução do Metro Sul do Tejo –
Promoção do Transporte Colectivo Urbano de Elevada Eficiência e da
Intermodalidade”;
− Realização de estudo sobre as alterações climáticas e poluição atmosférica no
Concelho de Almada:
• Análise dos parâmetros oxigénio, carbono e metais nos diferentes anéis de
crescimento em árvores removidas pelas obras do Metro Sul do Tejo.



Conclusão da adaptação da carta de ruído de Almada à luz do novo Regulamento Geral
do Ruído.
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Gestão e Manutenção da Estação Meteorológica do Laranjeiro:
Compilação, tratamento estatístico, análise dos dados meteorológicos recolhidos
(temperatura, precipitação, radiação solar, velocidade e direcção do vento).

−



Projecto de monitorização de radiações electromagnéticas resultantes de comunicações
móveis (Projecto MonIT):
− Integração da informação sobre as antenas de telemóveis existentes no concelho de
Almada em Geomedia;
− Selecção dos locais de monitorização das antenas de diferentes operadoras de
telemóvel;
− Definição de locais para colocação dos aparelhos de monitorização;
− Análise de legislação e informação nacional e internacional sobre antenas de
telemóvel.



Acompanhamento dos “Planos e Programas para Melhoria da Qualidade do Ar na região
de Lisboa e Vale do Tejo”.



Continuação dos Estudos sobre Biodiversidade da Frente Atlântica de Almada e sobre
Macrofauna Bentónica da Mutela e Portinho da Costa (protocolo celebrado com o
Instituto Oceanográfico).



Preparação técnica e documental da monitorização da bioacumulação de metais pesados
por organismos filtradores nas áreas envolventes das Estações de Tratamento de Águas
Residuais da Mutela e Portinho da Costa.



Continuação dos trabalhos de caracterização da vegetação do cordão dunar do arco da
Caparica e avaliação da vulnerabilidade costeira do arco da Caparica.



Realização de acções de monitorização da avifauna do Parque da Paz (em parceria com a
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves), tendo em vista a instalação de sinalética
de educação ambiental no local.



Arranque do projecto europeu Safe Water, que visa a experimentação da tecnologia de
nano filtração na remoção de micro poluentes de águas subterrâneas, em parceria com o
Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova de Lisboa, Universidade da Noruega, Serviços Municipalizados
de Almada e EPAL.



Participação no Projecto Programa Ciência Viva “Repovoamento Vegetal de Dunas da
Frente Atlântica de Almada”, tendo em vista a preservação e recuperação de zonas
sensíveis, Mata dos Medos e sistemas dunares.



Participação no “Seminário sobre águas subterrâneas” (promovido pela Associação
Portuguesa dos Recursos Hídricos, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa,
Março).



Divulgação de projectos:
Comunicação “Six years of experience promoting CFD and EMW in Almada”
(Promovendo o Dia Sem Carros e a Semana Europeia da Mobilidade em Almada –

−
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−

seis anos de experiência), no Workshop “A change for the better! Mobility Management
initiatives promoted by the EMW campaign” (Mudança para Melhor! Iniciativas de
Gestão da Mobilidade promovidas pela Campanha da Semana Europeia da
Mobilidade, promovido pela Direcção Geral Ambiente da Comissão Europeia e pelo
Comité das Regiões da Europa, Bruxelas, Fevereiro);
Comunicação “The added value of European initiatives: Lessons from
Urban Green Days (UGD)” (O valor acrescentado das iniciativas europeias: resultados
dos Dias Verdes Urbanos), sobre a experiência de Almada na dinamização da
Semana Verde, na Sessão Plenária na V Conferência Europeia das Cidades
Sustentáveis, organizada pelo ICLEI – Governos Locais para a Sustentabilidade
(Sevilha, Março);
Comunicação “Local Strategy to promote Sustainable Mobility in Almada” (Estratégia
Local de Promoção da Mobilidade Sustentável em Almada), no Seminário Europeu
sobre Mobilidade Sustentável, realizado no âmbito do Projecto PIMMS (Serres,
Grécia, Março);
Comunicação “Involving citizens, informing and raising awareness: two examples of local
initiatives” (Envolver os cidadãos, informar e consciencializar: dois exemplos de
iniciativas locais), no Seminário Europeu sobre Mobilidade Sustentável realizado no
âmbito do Projecto PIMMS (Serres, Grécia, Março);
Comunicação “Schools and Mobility” (Escolas e Mobilidade) e dinamização de um
workshop de participação, em parceria com a AGENEAL, no Seminário de
encerramento do Projecto FEEDU, (Eslovénia, Abril);
Comunicação “Consumo Sustentável – a experiência da CMA”, no contexto do
Fórum de Comércio Justo organizado pelo Centro de Informação e Documentação
Amílcar Cabral (Lisboa, Maio);
Co-apresentação da comunicação “Marine Mammals from the Neogene of Portugal”
(Mamíferos Marinhos desde a Génese de Portugal), no “Marine Mammal History
Workshop II” (II Workshop a História dos Mamíferos Marinhos, Instituto Português da
Juventude, Lisboa, Junho);
Comunicação “Mitigação de impactes das Alterações Climáticas em Almada: um
exemplo da intervenção local”, nas Primeiras Jornadas de Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Algarve, sob o tema “Alterações Climáticas –
impacte e instrumentos”, promovidas pela Câmara Municipal de Albufeira
(Albufeira, Junho);
Comunicação “A Rede Ciclável de Almada como elemento integrador da Estrutura
Ecológica Municipal”, no Seminário “Estrutura Ecológica da Paisagem: Instrumento
de Ordenamento do Território”, promovido pelo Centro de Estudos de Arquitectura
Paisagista Professor Caldeira Cabral do Instituto Superior de Agronomia (Lisboa,
Junho);
Co-apresentação da comunicação “Assessment of Coastal Vulnerability and Effects Over
the Flora Communities in Almada, Portugal” (Avaliação da Vulnerabilidade Costeira e
Efeitos nas Comunidades de Flora em Almada, Portugal), inserida no “International
Conference on Management and Restoration of Coastal Dunes” (Conferência Internacional
sobre Gestão e Regeneração de Dunas Costeiras, Santander, Espanha, Outubro);
Co-apresentação da comunicação “Dunas Vivas SOS: A Coastal dune restoration and
environmental education project in the PPAFCC protected area (Almada, Portugal)” (Dunas

99

RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2007
Promover a Qualificação Urbana e Ambiental
e o Desenvolvimento Económico

−

−

−

−

Vivas SOS: A regeneração de uma duna costeira um projecto de educação ambiental
na área protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica), na “International Conference
on Management and Restoration of Coastal dunes” (Conferência Internacional sobre
Gestão e Regeneração de Dunas Costeiras, Santander, Espanha, Outubro);
Comunicação “Agências de Energia – o seu papel no planeamento e monitorização
da utilização da Energia”, no Seminário organizado pela Associação de Municípios
do Oeste “O sector da energia num futuro sustentável” (Caldas da Rainha, Outubro);
Comunicação “Avaliação da vulnerabilidade costeira e respostas da vegetação às
diferentes pressões”, a alunos do Mestrado de Engenharia do Ambiente da Faculdade
de Ciências e Tecnologia – Universidade Nova de Lisboa (Almada, Novembro);
Comunicação “7 years of experience promoting CFD and EMW in Almada” (Promovendo
o Dia Sem Carros e a Semana Europeia da Mobilidade em Almada – sete anos de
experiência), na Conferência Final de Projecto PIMMS, promovida pelo Município de
Londres-Bromley e a Trasnport for London (Londres, Novembro);
Comunicação “A experiência de Almada no Projecto MoniT”, no Congresso das
Comunicações promovido pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das
Comunicação (Lisboa, Dezembro).



Acompanhamento das parcerias e promoção das ligações com entidades e organizações
envolvidas em projectos, protocolos e iniciativas:
− Instituto Superior Técnico;
− Instituto de Oceanografia;
− Instituto Superior de Agronomia;
− Faculdade de Ciências e Tecnologia;
− Centro de Ecologia e Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências de Lisboa;
− Associação Portuguesa de Educação Ambiental;
− Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica;
− Cidades parceiras dos projectos europeus.



Participação institucional de Almada nas Associações Governos Locais para a
Sustentabilidade (ICLEI), Energie-Cités e na Sociedade Portuguesa para o Estudo das
Aves.



Acompanhamento da Rede Internacional Cities for Climate Protection (Cidades para a
Protecção do Clima), e dos Compromissos de Aalborg.



Formalização da adesão do Município de Almada à rede europeia de cidades “Agenda+”
com processos de Agenda21 Local, e à Campanha “Procura +”, rede de cidades com
processos de compras ecológicas em curo, ambas dinamizadas pelo ICLEI.



Preparação e formalização de duas candidaturas ao programa “Ciência Viva” no Verão
nos domínios da Biologia e da Geologia, integrando informações botânicas e do
ecossistema estuarino da Frente Ribeirinha Norte.



Apresentação de candidaturas europeias:
Ao Projecto “City Flood”, em parceria com a Agência Britânica do Ambiente e o
ICLEI, no âmbito dos cenários de adaptação da estratégia local para as alterações
climáticas;

−
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Projectos “Cyber Display”, em parceria com a Enegie-Cités, e “ECONET, European
Colaboration Network for Mainstreaming Sustaibnable Energy Culture”, em parceria com a
cidade Navarra, no âmbito do Programa EIE, Energia Inteligente para a Europa;
Projecto “CASA Children as Actors in the Sustainability Agenda – implementation of a
participation platform”, em parceria com o ICLEI, no âmbito do programa LIFE +;
Projectos “FLIPPER - Flexible Transport Services and ICT platform for Eco-Mobility in
urban and rural European areas” e “PIMMS transfer - TRansfering Actions iN Sustainable
mobility For European Regions” (INTERREG V C).



Coordenação do “Plano de Acção de Energia 2007” executado pela Agência de Energia
de Almada (AGENEAL).



Preparação e organização (com a AGENEAL) do Workshop temático “Combustíveis
Alternativos” (16 de Novembro, Convento dos Capuchos, cerca de 120 participantes).



Acompanhamento do processo de elaboração do Plano de Ordenamento e Gestão da
Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica, nas fases de caracterização,
diagnóstico prospectivo, proposta de ordenamento e relatório de execução, da
responsabilidade do Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade.

Direcção Municipal de Desenvolvimento Social
Departamento de Educação e Juventude
Divisão de Educação


Agenda 21 da Criança:
Apoio à realização da Sessão do Parlamento dos Pequenos Deputados (Teatro
Municipal de Almada, 5 de Junho).

−



Semana Europeia da Mobilidade:
− Realização do Peddy-Paper promovido pela União Concelhia das Associações de Pais.
Divisão de Turismo



Plano Estratégico de Valorização e Desenvolvimento do Turismo:
− Foi assegurado o acompanhamento técnico à equipa que desenvolve o Plano;
− Foi assegurada a realização de workshops, e Fóruns de Participação Pública no âmbito
do desenvolvimento do Plano.



Foi assegurada a realização do III Concurso Gastronómico integrado no plano de
promoção e dinamização do comércio local.



Foi assegurada a participação, em parceria com a Região de Turismo Costa Azul, na 27ª
edição da Feira Gastronómica de Santarém com Tasquinha e stand de artesanato.
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Foi assegurado o envio de material promocional do Concelho e da Região de Turismo
Costa Azul para o estrangeiro e território nacional, bem como manutenção de informação
turística nos postos Almada Informa, Cristo Rei e Elevador Panorâmico.



Foi assegurada a realização de encontro de técnicos da Região de Turismo Costa Azul.



Foi assegurada a comemoração da Semana da Costa Azul e Dia Mundial do Turismo.



Foi assegurado o atendimento e apoio a turistas nacionais e estrangeiros:
Nacionais – 1.070;
− Estrangeiros – 5.485;
− Total – 6.555.
−



Foi assegurada a realização de visitas guiadas a grupos que visitaram o Concelho.



Foi assegurada a participação na Bolsa de Turismo de Lisboa 2007.
Centro de Informação Autárquica ao Consumidor



Foi assegurada a divulgação junto das escolas do Concelho de documentação alusiva à
promoção dos direitos dos consumidores.



Foi assegurada a realização nas escolas de acções de abordagem de consumos mais
saudáveis.

Direcção de Projecto do Museu da Cidade


Foi assegurada colaboração ao nível do desenvolvimento do Estudo de Enquadramento
Estratégico de Almaraz/Ginjal, Almada Poente, Cristo-Rei, Plano Estratégico de
Turismo.



Agenda 21 da Criança – Queres ajudar a mudar o mundo? Começa por Almada:
− Foi assegurada a participação no grupo municipal;
− Realização de quatro ateliers de exploração da exposição central “Diversidade de
Construções, Gente e Modos de Vida” e visita por Almada “Olhar a Cidade”, de
enquadramento dos temas de conhecimento e exploração da Cidade;
− Participação na organização e apoio ao Fórum 21 da Criança.

Centro de Arte Contemporânea e Galeria Municipal de Arte de Almada
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Jardim Botânico “O Chão das Artes”:
− Foram assegurados os trabalhos de jardinagem e manutenção geral do Jardim
(mondas, podas, substituição de plantas, limpeza de tanques, caminhos e Estufa);
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−
−
−
−
−
−
−

Organização do Workshop “Oficina de tinturaria natural. Com plantas líquenes e
cogumelos”, sob orientação das Professoras Celeste Silva e Alexandra Dias
(Departamento de Biologia da Universidade de Évora);
Organização e realização do Workshop “Vamos preparar pigmentos e tintas usando
pigmentos naturais e sintéticos”, sob orientação do Professor Estêvão Candeias
(Departamento de Química da Universidade de Évora);
Realização da conferência “A botânica e as Artes Plásticas” a convite do
Departamento de Botânica da Universidade de Coimbra, integrada no ciclo “As
Plantas e as Pessoas”;
Intervenção no I Encontro sobre as Cores do Alentejo”, integrado no curso livre “A
exaltação da cor” (Universidade de Évora, organização do Grupo Interdisciplinar de
Estudos sobre Pigmentos e Corantes Naturais;
Implementação do “Jardim de Primavera”, de Gertrude Jekkyl (Jardim dos Pintores);
Participação no Programa “Férias Jovens”, com o subprograma “Ver Fazer e Sentir”;
Programação do espectáculo “Os grandes livros animados” (Mestre Filipe e as suas
Marionetas, com o Teatro Extremo no âmbito do Festival Sementes).

Divisão de Informação e Relações Públicas


Programa Polis da Costa da Caparica:
− Divulgação e acompanhamento dos projectos e actividades em curso:
• Obra de Requalificação das Praias Urbanas;
• Concepção e produção de brochura informativa sobre o Programa;
• Acompanhamento da visita do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do
Território e do Desenvolvimento Regional à obras de defesa costeira.



Estudo de Desenvolvimento Estratégico Quinta do Almaraz/Ginjal:
− Fórum de Participação Pública.



Estudo de Enquadramento Estratégico do Santuário Nacional a Cristo Rei:
− Fórum de Participação Pública.



Divulgação de programas e acções e participação na actividade informativa de
sensibilização e educação ambiental:
− Campanha Almada Limpa:
• Monos e Aparas;
• Interrupções na recolha de Resíduos Sólidos Urbanos em feriados;
• Praia Limpa;
− Comemorações do Dia Mundial da Árvore;
− Semana Verde e Festa Verde;
− Acompanhamento do Workshop sobre combustíveis alternativos;
− Acompanhamento do Biketour.
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Almada Turismo:
− Desenvolvimento de planos ou acções de comunicação, no âmbito da concepção e da
produção de materiais promocionais e divulgação dos seguintes projectos:
• Plano Estratégico de Valorização e Desenvolvimento do Turismo:
o Participação do grupo de trabalho;
o Fóruns de Participação Pública (fase de diagnóstico e visão);
o Publicação de brochura sobre diagnóstico e visão;
• 3º Concurso de Gastronomia de Almada;
• Semana do Turismo da Costa Azul e comemorações do Dia Mundial do Turismo;
• Fragata D. Fernando II Glória – colocação em Cacilhas em doca seca.



Promoção e dinamização do comércio local em parceria com a Delegação de Almada da
Associação de Comércio e Serviço do Distrito de Setúbal:
− Desfile Almada Moda Jovem;
− Concurso de Montras do Concelho de Almada;
− Desfile Almada Fashion;
− Sorteio de Natal do Comércio Tradicional – Compre Em Casa, Compre no Concelho
de Almada;
− Iluminação decorativa das principais artérias da cidade na época de Natal.



Qualificação e valorização urbana:
− Desenvolvimento de Campanha de sensibilização sobre Conservação do Património –
“Habitar é Conservar”;
− Apresentação do projecto Centro Cívico do Feijó/Biblioteca Municipal;
− Inauguração do parque Infantil da Ramalha;
− Inauguração do Centro de Terciário da Sobreda Comércio, Desporto e Lazer;
− Inauguração do Mercado Municipal do Laranjeiro;
− Apresentação do projecto Terreiro do Chegadinho – obras de remate sul do Parque
da Paz;
− Apresentação pública do Parque Aventura na Charneca de Caparica e do Parque
Multiusos na Sobreda;
− Divulgação do concurso de concepção e construção do Monumento ao Marinheiro
Insubmisso.



Assinatura dos protocolos de delegação de competências nas freguesias.



Entrega de viaturas de recolha de monos e aparas de jardim a cinco Juntas de Freguesia.
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