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MELHORAR A INFORMAÇÃO E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS
Direcção Municipal de Administração Geral
Departamento de Administração e Finanças
Divisão de Aprovisionamento


Foi assegurado o envio dos anúncios de concurso para publicação e divulgação no Portal
“Almada Digital”.

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


Projecto Almada Cidade Digital:
Foi assegurado o acompanhamento e controlo da execução física e financeira do
projecto;
− Foi assegurada a participação no Grupo de Missão e Grupo de Monitorização do
projecto;
− Foi produzido e enviado o Relatório Final da Candidatura.
−

Departamento de Informática


Projecto Almada Cidade Digital:
− Almada Informa:
• Foi assegurado o acompanhamento técnico e suporte à disponibilização dos sites
temáticos sobre Educação, Casa da Cerca e Bibliotecas;
• Foi assegurado o acompanhamento técnico e suporte à integração de serviços
online no site da Câmara Municipal;
− Plataforma Tecnológica Comum:
• Foi assegurada a gestão dos níveis de serviço da Plataforma Tecnológica Comum
do Projecto Almada Cidade Digital;
• Foi assegurado o acompanhamento da disponibilização do novo site dos Serviços
Municipalizados;
• Foi assegurada a instalação de sítio municipal sobre o processo de certificação
ambiental da Câmara Municipal de Almada (EMAS);
− Município em Linha:
• Foi assegurado o apoio técnico à implementação e disponibilização da solução de
Gestão Documental e Workflow, identificação e correcção de problemas e
introdução de melhorias no sistema;
− Rede de Património e Museus:
• Foi assegurada a disponibilização das colecções museológicas na Internet (solução
Matriz Web);
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Rede Cidade Educadora:
• Foi assegurada a disponibilização de equipamento informático para carregamento
e desenvolvimento de conteúdos para sites especializados da Educação e
Juventude;
• Foi assegurada a instalação de equipamento informático e configuração da rede e
acesso à Internet nas escolas:
o Escola Básica do 1º Ciclo de Cacilhas nº 1;
o Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da Piedade nº 2;
o Escola Básica do 1º Ciclo da Costa da Caparica nº 2;
Intranet de Almada:
• Desenvolvimento e testes à solução;
• Realização de acções de formação sobre a Gestão e carregamento de conteúdos.

Redes e Serviços de Comunicações:
Foi assegurada a substituição da linha central de acesso à Internet da Câmara
Municipal passando a dispor de uma maior capacidade;
− Foi assegurada a conclusão da implementação das ligações referentes à Rede
Secundária de Comunicações da Câmara Municipal;
− Foi assegurada a expansão da rede de Vídeo Vigilância nas instalações municipais de
Vale Figueira Parque (instalação e configuração de três novas câmaras de vídeo);
− Foi assegurada a actualização da solução de telefones sem fios IP da Câmara
Municipal;
− Foi assegurado o alargamento/expansão da rede de comunicações municipal;
− Foi assegurada a manutenção das redes locais (voz e dados) da Câmara Municipal;
− Foi assegurado o apoio técnico na definição das infra-estruturas de comunicações a
considerar em obra em edifícios municipais.
−
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Software Aplicacional:
− Sistema Integrado de Gestão Municipal (SIGMA):
• Prosseguiu o processo de informatização através da aplicação “Controlo de Postos
de Cobrança/Facturação Diversa”;
• Foi assegurado o desenvolvimento do processo de descentralização das Compras
(processos de aquisição), tendo-se alargado a solução aos seguintes serviços:
o Direcção Municipal de Desenvolvimento Social;
o Departamento de Cultura;
o Departamento de Acção Desportiva;
• Foi instalada no Departamento de Administração e Finanças a aplicação de
Gestão de Aprovisionamento/Emissão das Requisições Internas (elaboração de
Pedidos de Aquisição);
• Foi assegurado o alargamento da utilização das aplicações SIGMA a diferentes
serviços da Câmara Municipal:
o Divisão de Infra-estruturas Viárias e Intervenção Urbana: aplicação de Gestão
de Obras Municipais por Administração Directa, incluindo formação de
utilizadores;
− Desenvolvimento de novas soluções aplicacionais de suporte às actividades dos
serviços da Câmara Municipal:
• Sistema de Gestão de Informação do Projecto de Saúde, Segurança e Bem-Estar no
Trabalho para o Serviço de Saúde Ocupacional;

RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2007
Melhorar a Informação e Promover a
Participação dos Cidadãos

•

−

Sistema de Gestão do Associativismo Desportivo e Carta Desportiva para o
Departamento de Acção Desportiva;
• Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública;
Desenvolvimento e actualização da aplicação de Gestão de Frotas, incluindo análise
de possibilidade de integração com as aplicações SIGMA.



Segurança Informática:
− Foi assegurada a gestão do tráfego no acesso à Internet (filtragem/gestão de largura
de banda por protocolo);
− Foi assegurada a ligação dos postos de acesso público à Internet disponíveis no
Arquivo Histórico através de uma linha dedicada exclusivamente a esse efeito;
− Foi assegurada a adaptação de configurações e definições de segurança decorrentes
da entrada em funcionamento de projectos do Almada Cidade Digital (Rede de
Património e Museus, acessos aos sites da Câmara Municipal, entre outros.



Administração de Sistemas e de Bases de Dados:
− Foi assegurada a conclusão da construção de sala técnica de sistemas para serviços de
Informática e Comunicações – Data Center:
• Transferência de 31 servidores das diferentes salas técnicas de sistemas existentes
na Câmara Municipal para o Data Center;
• Transferência de circuitos de voz e dados, equipamentos de comunicações e
segurança para o Data Center.



Serviços de Help-Desk e Micro Informática:
Foi assegurada a renovação e modernização do parque informático da Câmara
Municipal, tanto a nível de software como de hardware;
− Foi assegurado o apoio logístico e técnico, disponibilização de meios informáticos e
de comunicações a eventos municipais:
• Mostra do Ensino Superior;
• V Campus Euroamericano de Cooperação Cultural;
• Almada Solidária;
− Foi assegurado apoio técnico e acompanhamento ao Departamento de Recursos
Humanos:
• Simplificação de procedimentos no processamento de Vencimentos;
• Carregamentos on-line da Base de Dados dos Recursos Humanos da
Administração Pública e da base de dados do Sistema Integrado de Avaliação do
Desempenho na Administração Pública;
− Foi assegurada a modernização dos equipamentos telefónicos, reconfiguração de
extensões e configuração de novas funcionalidades em diferentes serviços da Câmara
Municipal;
− Estatística de Assistência técnica: 1.401 pedidos de utilizadores.
−
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Departamento de Estratégia e Gestão Ambiental Sustentável/Agenda Local 21
Divisão de Educação e Sensibilização Ambiental


Projecto Almada Cidade Digital:
− Disponibilização de informação sobre materiais e edições para colocação na entrada
“Catálogo” (loja online) do site municipal;
− Divulgação das actividades de educação e sensibilização ambiental no sítio municipal
e na agenda cultural da Câmara Municipal:
• Celebração do Dia da Árvore;
• Semana Verde;
• Festa Verde;
• Semana Europeia da Mobilidade;
• Percursos do Programa Ciência Viva;
• Época balnear;
• Mercado de Natal Amigo da Terra;
• Processos de Avaliação de Impacte Ambiental;
− Gestão e manutenção dos sítios específicos da Internet:
• Pegada Ecológica;
• Projectos europeus:
o Eco-Management Audit Scheme (Certificação Ambiental do Município, EMAS
Lab);
o Local Authorities Procurement (LEAP);
o Partner Initiatives for the Development of Mobility Management Services
(Iniciativas Conjuntas para o Desenvolvimento de Serviços de Gestão de
Mobilidade a Nível Local, PIMMS).



Foi assegurada a disponibilização de dados do Projecto MonIT respeitantes à
monitorização de radiações electromagnéticas de estações de amostragem de Almada,
através do site www.lx.it.pt/monit.



Elaboração de artigos para Boletim Municipal e contributos para a agenda cultural:
− Janeiro e Fevereiro:
• Projecto “Agenda 21 da Criança de Almada – Ideias dos mais novos incluídas no
Plano de Actividades Municipal”;
• “Almada visita Graz no âmbito do Projecto PIMMS”;
− Março:
• “Workshop internacional sobre mobilidade, Almada convidada a partilhar a sua
experiência”;
• “Contribua para o equilíbrio do nosso Planeta – Plante árvores”;
• “Campanha Almada Limpa, Recolha de monos e aparas de jardim porta a porta”;
• “Crianças de Almada empenhadas na Agenda21”;
− Abril:
• “Projecto Eco n’Home - Uma oportunidade para conhecer os consumos
energéticos em casa”;
• “V Conferência Europeia das Cidades Sustentáveis, Almada em Sevilha pela
Sustentabilidade”;
• “Campanha Almada Limpa, Como utilizar correctamente os contentores”;
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“À descoberta da cidade de Almada” e “Para onde vai o nosso lixo?” (Agenda 21
da Criança);
Maio:
• “Pequenos repórteres Agenda 21 da Criança – Uma viagem de transportes
públicos”;
• “Pequenos repórteres Agenda 21 da Criança – Vamos ao mercado”;
• “Semana Verde 2007”;
• “A Festa mais Verde de Almada”;
• “Acabar com os dejectos caninos nas ruas (Campanha Almada Limpa)”;
Junho:
• “Fórum 21 da Criança – Crianças apresentam propostas para melhorar Almada”;
• “Não abandone o seu melhor amigo”;
• “Almada visita Terrasa - Troca de experiências por uma melhor mobilidade”;
Julho e Agosto:
• “Viva o Verão nas praias de Almada”;
• “Projecto PIMMS – Almada partilha experiências de mobilidade”;
• “Estrutura ecológica da paisagem debatida”;
• “Ciência Viva em Almada – Passeios para conhecer o património natural do
concelho”;
• “Congresso Velo-city 2007 – Mais ideias para uma Almada Ciclável”;
• “Dia sem Carros 2007 será em Vale Figueira”;
Setembro:
• “16 a 22 de Setembro – Semana Europeia da Mobilidade”;
• “De Barcelona a Aljezur a pedalar – Almada acolhe iniciativa Biketour”;
• “Projecto PIMMS – Almada partilha experiências com Londres”;
Outubro:
• “Semana Europeia da Mobilidade 2007 – Vale Figueira valorizado com medidas
de carácter permanente”;
Novembro:
• “Mobilidade Sustentável – Almada em Estocolmo e Treviso”;
• “Parecer técnico – Autarquia aprova estudo de impacte ambiental da Estrada
Regional 377-2”;
• “Recuperação Dunar: Dois projectos de Almada apresentados em Conferência
Internacional”;
• “Dados tranquilizadores: Autarquia monitoriza radiações das antenas de
telemóveis”;
Dezembro:
• “Ageneal e CMA promovem workshop – Pensar nos combustíveis do futuro”;
• “Lançamento dia 14 – A Criatura Medonha, Novos Contos da Mata dos Medos”;
• “Ano Polar Internacional – Jovens Almadenses festejam o ano novo na
Antárctida”.

Elaboração de artigos temáticos:
− Boletim “Escola em Festa”;
− Boletim “Turiscosta”;
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Artigo de opinião sobre o sistema de gestão ambiental EMAS (suplemento do Jornal
“Água & Ambiente”, Fevereiro).



Realização de Fórum de Participação sobre o Plano de Deslocações da Escola Secundária
Daniel Sampaio (Sobreda):
− Apresentação pública dos resultados da monitorização de radiações
electromagnéticas no Concelho de Almada;
− Debate com pais, alunos, docentes da escola, operadores de transportes colectivos e
Junta de Freguesia.



Realização de Fórum de Participação sobre o Projecto MoniT:
− Apresentação pública dos resultados da monitorização
electromagnéticas no Concelho de Almada;
− Debate com parceiros locais.

de

radiações

Divisão de Estudos e Gestão Ambiental


Definição de conteúdos para publicação sobre a experiência e participação de Almada
nas iniciativas europeias “Dia Europeu Sem Carros” e “Semana Europeia da Mobilidade”
desde 2001 até à actualidade.



Continuação do desenvolvimento do caderno temático sobre Flora e Vegetação do
concelho de Almada, incluindo a vegetação dunar da Frente Atlântica de Almada.



Conclusão de conteúdos de guião a integrar a maleta pedagógica sobre fósseis de
Almada.



Revisão científica do livro infantil “Novos contos da Mata dos Medos - A Criatura
Medonha” de Álvaro Magalhães e Cristina Valadas, co-editado pela Câmara Municipal
de Amada e a Texto Editores.



Concepção e publicação de brochuras informativas e outros suportes:
− Desdobrável sobre a adopção de árvores autóctones;
− Produção de filme de animação sobre alterações climáticas, associado ao Projecto
“Agenda 21 da Criança de Almada”;
− Folhetos informativos de apoio aos percursos pedestres de interpretação realizados
no âmbito do Programa Ciência Viva no Verão:
• “Macrofauna bentónica do Portinho da Costa: biomonitores ambientais”;
• “Do Cristo Rei ao Tejo – uma descida no tempo”;
• “Flora e vegetação mediterrânica da Mata dos Medos”;
− Folheto de apoio ao percurso de interpretação “Plantas, Animais e Rochas do Parque
da Paz”;
− Brochura da Estratégia Local para as Alterações Climáticas dedicada ao Metro Sul do
Tejo;
− Folheto e cartaz sobre eco-condução, em parceria com a AGENEAL e a Lusoponte;
− Expositor sobre o Plano Almada Ciclável, seus objectivos e Rede Ciclável
Hierarquizada.
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Direcção Municipal de Planeamento e Administração do Território
Departamento de Administração Urbana
Divisão Técnica Administrativa


Foi assegurada a participação no Projecto Almada Cidade Digital, com especial relevo no
sub-projecto Município em Linha.

Divisão de Gestão Fundiária


Foi assegurada a participação no Projecto Almada Cidade Digital, com especial relevo no
sub-projecto Município em Linha.

Departamento de Planeamento Urbanístico
Divisão de Estudos e Planeamento


Metro Sul do Tejo:
−
−
−
−



Preparação e Participação no Fórum de Participação Específico sobre estacionamento
realizado em Cacilhas;
Colaboração na elaboração de folheto informativo do Metro Sul do Tejo na zona da
Ramalha;
Elaboração de cartografia diversa no âmbito do Metro Sul do Tejo;
Apresentação de filme no Fórum de Participação Pública realizado em 10 de
Dezembro.

Waterfront Expo 2007:
− Participação no Grupo de Trabalho Municipal;
− Definição e preparação dos conteúdos do stand de Almada e do stand da Área
Metropolitana de Lisboa;
− Preparação e apresentação dos Planos em Execução na visita técnica promovida pela
Câmara Municipal de Almada no âmbito do evento.

Direcção de Projecto de Parcerias para o Desenvolvimento Local


Projecto Almada Cidade Digital:
Almada Informa:
• Acompanhamento do desenvolvimento do site institucional da Câmara Municipal
e dos sites temáticos;
• Lançamento dos sites:
o Casa da Cerca;
o Bibliotecas;
o Museus;

−
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Plataforma Tecnológica Comum:
• Foi celebrado Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Almada, os
Serviços Municipalizados e a NovaAlmadaVelha – Agência de Desenvolvimento
Local para financiamento, contratualização, gestão do alojamento e serviços
associados da Plataforma Tecnológica Comum do ACD;
Portal ACD:
• Foi celebrado Protocolo entre a Câmara Municipal, os Serviços Municipalizados e
NovaAlmadaVelha – Agência de Desenvolvimento Local para gestão do Portal
ACD.

NovaAlmadaVelha – Agência de Desenvolvimento Local




Foi assegurada a gestão da 1ª fase do Portal ACD através da edição de informação da
área dinâmica.
Foi assegurado o desenvolvimento da 2ª fase do Portal:
Apresentação de layout;
− Conclusão da análise do Caderno de Requisitos, definição de especificações técnicas
da loja on-line e informação georeferenciada a integrar no Portal;
− Avaliação da estrutura e recolha de informação a implementar.
−

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


Foi assegurado o carregamento do site Almada “Cidade Educadora” com informação
relativa aos recursos educativos existentes.



Foi assegurada a edição de dois números do jornal “Escola em Festa”.



Mostra do Ensino Superior:
Foi assegurado o envolvimento das sete escolas do ensino superior do Concelho de
Almada;
− Objectivos:
• Projectar Almada enquanto pólo de desenvolvimento científico e tecnológico;
• Divulgar a cooperação inter-institucional entre o Município e as Instituições do
Ensino Superior;
• Dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas Instituições do Ensino Superior
do Concelho;
• Permitir aos estudantes dos diferentes graus de ensino do concelho de Almada o
conhecimento mais aprofundado das várias ofertas existentes no Ensino Superior
local;
• Incentivar a fixação de um percurso académico e profissional no concelho de
Almada;
• Promover uma relação de proximidade entre todos os interessados nas questões
relativas ao ensino superior nacional e concelhio;
−
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Principais actividades e ateliers dinamizados pelo Ensino Superior:
• Seminário sobre o Processo de Bolonha, com participação de número
significativo de estudantes do ensino secundário;
• Concurso do ensino superior, com várias dezenas de participantes, alunos da
Escola Secundária Anselmo de Andrade, Escola Secundária Emídio Navarro,
Escola Secundária Cacilhas Tejo, Escola Secundária Romeu Correia, Escola
Secundária Francisco Simões e do Externato Frei Luís de Sousa;
Realização da exposição central sobre a nova Oferta Educativa decorrente da
aplicação do Processo de Bolonha.
Divisão de Equipamentos e Recursos Educativos



Foi assegurada a recolha e validação de dados relativos à caracterização da oferta
educativa para carregamento no site Almada Rede Cidade Educadora.



Foi assegurado o acompanhamento do projecto de migração para Banda Larga nas
Escolas Básicas do 1º Ciclo.



Projecto “As TIC no JI”:
Foi assegurado o acompanhamento do fornecimento e instalação dos equipamentos
informáticos e software nos 24 Jardins de Infância da rede pública do concelho.

−

Divisão de Juventude


Foi assegurado o funcionamento regular dos postos de Internet instalados nos
equipamentos da Juventude, de acesso livre aos jovens e utentes das Casas Municipais da
Juventude, registando-se a frequência de 6.366 utentes, o que corresponde a 6.525 horas
de utilização.



Foram emitidos 177 cartões AlmadaJovem/MOVIJOVEM EURO < 26.



Edições e publicações:
− Foi assegurada a edição regular da revista P’ALMADA, que a partir do número 8 foi
ampliada em quatro páginas que incluem uma série de “post-it” com sugestões para
ocupação dos tempos livres dos jovens. Há ainda uma nova rubrica “Na escola com
…”, com o objectivo de divulgar histórias de vida de estudantes a frequentar escolas
do concelho;
− Execução e distribuição da Agenda Mensal da Programação das Casas Municipais da
Juventude – CLIP.
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Departamento de Cultura
Divisão de Equipamentos Culturais


Publicações:
Foi assegurada a coordenação da edição do livro “Almada: 30 Anos a Construir Abril
– Ciclo de Exposições dos 30 anos de Abril”.

−

Divisão de Museus e Património Cultural


Almada Cidade Digital:
− Apresentação e colocação on-line do Site Especializado dos Museus (22 de
Novembro);
− Produção e disponibilização de conteúdos para o Catálogo on-line da Câmara
Municipal;
− Desenvolvimento de Catálogo colectivo de registos bibliográficos, inserido na Rede
Municipal de Bibliotecas.
Divisão de Bibliotecas



Projecto Almada Cidade Digital:
Foi assegurada a colocação on-line do sítio temático da Rede de Bibliotecas de
Almada.

−



Apoio a eventos:
− Foi assegurada a colaboração na organização dos Encontros Alcultur (22 a 24 de
Fevereiro);
− Foi assegurada a colaboração na organização do V Campus Euroamericano de
Cooperação Cultural (8 a 12 de Maio);
− Foi assegurada a colaboração na organização da 8ª Festa do Cinema Francês;
− Foi assegurada a colaboração á organização do Mercado de Natal Amigo da Terra (14
a 19 de Dezembro).

Divisão de Turismo


Projecto Almada Cidade Digital:
− Foi assegurado o atendimento e apoio aos utilizadores do acesso à Internet no Posto
de Turismo da Costa da Caparica, registando-se um total de 4.500 utilizadores.
Centro de Informação Autárquica ao Consumidor
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Foi assegurada a distribuição de documentação relativa à defesa dos interesses dos
consumidores às Juntas de Freguesia do Concelho.
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Direcção de Projecto do Museu da Cidade


Projecto Almada Cidade Digital:
Site temático dos Museus:
• Carregamento, produção de conteúdos, actualização, testes e colocação on-line do
site especializado dos Museus;
• Prosseguiu a inventariação do espólio do Museu em suporte digital para futura
disponibilização on-line;
• Prosseguiu a integração do Centro de Documentação do Museu no catálogo
colectivo no âmbito da rede de leitura pública.

−



Edições temáticas:
− Concluída a proposta de edição de Caderno de Exploração “A História da D. Maria”:
• Público-alvo dos 4 aos 10 anos;
• Apoio pedagógico/lúdico ao conhecimento dos quotidianos em meados séc. XX
(profissões antigas, ligação associações/bandas filarmónicas, características
núcleo Almada Velha, diferenças sociais de género, valorização da história e
memórias orais);
• Proposta de edição sobre competências e funcionamento do Poder Local
Democrático para público-alvo dos 5-10 anos.

Centro de Arte Contemporânea e Galeria Municipal de Arte de Almada


Projecto Almada Cidade Digital:
− Elaboração dos conteúdos (textos e imagens) para o site temático da Casa da Cerca, e
colocação on-line do sítio em Outubro;
− Foi assegurada a actualização permanente de conteúdos.
Divisão de Informação e Relações Públicas



Projecto Almada Cidade Digital:
− Participação no Grupo Missão Municipal;
− Lançamento novo site Câmara Municipal de Almada e dos sites temáticos –
Bibliotecas, Casa da Cerca e Museus:
• Carregamento e actualização regular de conteúdos;
• Acompanhamento do desenvolvimento de serviços on line;
• Apoio às equipas dos sítios temáticos em sessões práticas na aplicação e na gestão
de conteúdos;
− Portal Almada Digital:
• Manutenção dos conteúdos municipais e início da preparação da 2ª fase do Portal;
• Desenvolvimento do design gráfico do novo Portal Almada Digital;
− Intranet:
• Continuação do desenvolvimento do site da Assembleia Municipal.
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Almada Informa - foi promovido o acesso generalizado dos cidadãos à informação
através de:
− Edição das publicações regulares:
• Revista Almada - 11 edições;
• Agenda Almada Informa – 11 edições;
• Turiscosta – 6 edições;
− Concepção, produção e/ou apoio na publicação de edições temáticas:
• Edição do Regulamento Municipal sobre funcionamento de equipamentos
desportivos;
• Edição do Relatório e Conta de Gerência 2006;
• Edição do documento Opções do Plano e Orçamento 2008;
− Concepção e produção de materiais informativos e promocionais associados às
diversas áreas de intervenção do Município com o objectivo de disponibilizar um
amplo leque de informação institucional atractiva e facilmente acessível (foram
produzidas 389 peças ou suportes diversos);
− Realização de 44 acções de distribuição generalizada ou selectiva de documentos e
publicações regulares do Município;
− Gestão e afixação da rede municipal de mupis e outdoors envolvendo 32 campanhas
municipais;
− Análise diária da revista de Imprensa, Rádio, Televisão e Internet;
− Relacionamento com Órgãos de Comunicação Social:
• Envio regular de informação aos Órgãos de Comunicação Social com vista à
divulgação das actividades municipais;
• Acompanhamento de jornalistas na realização de artigos, reportagens e
entrevistas sobre Almada;
• Disponibilização de informações e imagens respondendo a solicitações dos órgãos
de comunicação social;
• Acompanhamento jornalístico dos eventos municipais e ocorrências relevantes no
concelho de Almada;
− Inserção regular de anúncios nos órgãos de comunicação social, com vista à
publicação de informação obrigatória (concursos públicos) e à divulgação de outra
informação municipal de interesse público relevante:
• 73 anúncios de imprensa;
• Três encartes/suplementos;
• Sete campanhas com inserção nas estações de televisão e rádio;
− Recolha temática de imagens e realização de reportagens fotográficas e videográficas
dos principais eventos realizados no concelho, com vista à sua utilização nos
materiais informativos produzidos e à integração no arquivo municipal;
− Acompanhamento das reuniões e divulgação das decisões da Assembleia Municipal
de Almada.



“Almada Palavra Aberta” – foi promovido o aprofundamento da participação dos
cidadãos nas grandes questões do Concelho de Almada através da realização de:
− 14 Fóruns de Participação Pública:
• Sete sobre o Metro Sul do Tejo;
• Um sobre o Estudo de Enquadramento Estratégico da Quinta do Almaraz/Ginjal;
• Um sobre o Plano Estratégico de Valorização e Desenvolvimento do Turismo;
• Um sobre o Estudo de Enquadramento Estratégico Cristo Rei/Olho de Boi;
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•
•

−

Um sobre o Projecto da Nova Biblioteca Municipal no Feijó e Centro Cívico;
Um sobre apresentação do Projecto “Parque Multiusos na Sobreda e Complexo de
Piscinas”;
• Um sobre apresentação do projecto “Parque Aventura na Charneca e Complexo
de Piscinas”;
• Um sobre apresentação Projecto Escola Básica e Parque de Estacionamento em
Almada;
Organização do processo de realização do Referendo sobre a Interrupção Voluntária
da Gravidez.



“Agenda 21 da Criança”:
− Publicação de artigos e encarte na revista municipal “Almada”;
− Divulgação de acções da Agenda 21 da Criança junto da comunicação social;
− Divulgação e apoio, à realização do Fórum 21 da Criança, “Parlamento dos Pequenos
Deputados”;
− Concepção gráfica de Agenda de Secretária 2008 sobre o tema: “Se queres mudar o
mundo começa por Almada – Agenda 21 da Criança”.



Divulgação de Almada através da participação em certames e exposições:
− Stand na Festa do Avante;
− Almada na Exposição “Waterfront 2007” (Centro de Congressos de Lisboa).



Apoio ao Movimento Associativo através da publicação de artigos e divulgação das
actividades realizadas ou a realizar, na revista Almada e na agenda Almada Informa, e
na Internet nos sítios Almada Informa e Almada Digital.
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