MUNICIPIO DE ALMADA
Assembleia Municipal

EDITAL
Nº 12/XII-1º/2017-18
(Sobre as Descargas de Efluentes Domésticos na Praia do 2º
Torrão, na Trafaria)
EU, JOSÉ JOAQUIM LEITÃO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE
ALMADA
Torno público que na Reunião da Sessão Extraordinária referente ao mês de novembro de
2017 da Assembleia Municipal de Almada, realizada no dia 23 de novembro de 2017, a
Assembleia Municipal aprovou a seguinte Moção/Deliberação:

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO
Ao longo de 2017 há registo de, pelo menos, três descargas de efluentes domésticos na praia
do 2º Torrão., na Trafaria, tendo uma ocorrido em Julho, outra em Setembro e a última já no
decurso do último mês.
Sendo uma praia frequentada por adultos e crianças, na sua maioria, residentes no bairro
adjacente à praia, estas cargas representam uma séria ameaça à saúde pública. Há, também, a
registar a utilização frequente daquela zona por pescadores
Acontece que, de acordo com os relatos que chegaram ao conhecimento desta Assembleia
Municipal, a população não foi, sequer, convenientemente alertada para a ocorrência destas
descargas, tendo continuado a utilizar a praia sem quaisquer preocupações.
A Presidente da Câmara Municipal de Almada anunciou, na reunião do Executivo de dia 15 de
Novembro, que iria estudar o assunto e apresentar conclusões. Não obstante este
compromisso, bem como as conclusões que daí resultarem, a defesa das populações e da
sua qualidade de vida devem estar no topo das prioridades desta Assembleia Municipal.

Assim, a Assembleia Municipal de Almada, reunida a 23 de novembro de 2017, delibera:

1. Recomendar aos SMAS Almada que, no futuro, não recorram a descargas para a praia
do 2º Torrão em caso de avaria da bomba do coletor de efluentes domésticos e que
encontrem uma alternativa que não prejudique o decurso normal da vida das pessoas
que ali vivem e/ou frequentam aquela praia.

MUNICIPIO DE ALMADA
Assembleia Municipal

EDITAL
Nº 12
POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E
IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DE ESTILO DESTE CONCELHO.

Almada, em 24 de novembro de 2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

JOSE JOAQUIM LEITÃO

2

