RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2006
Promover a Qualificação Urbana e Ambiental
e o Desenvolvimento Local

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


Foi assegurada a colaboração nos procedimentos relativos aos processos de reconversão
das Áreas Urbanas de Génese Ilegal.
Divisões de Gestão e Administração Urbana 1 a 4



Foi assegurado o acompanhamento de planos de pormenor e estudos urbanísticos.



Foi assegurada a participação no Conselho de Apreciação de Viabilidades de Loteamento
e na Comissão de Renovação Urbana.



Foi assegurado o acompanhamento de processos de reconversão de Áreas Urbanas de
Génese Ilegal.



Foi assegurada a participação no Grupo de Trabalho do Regulamento Urbanístico do
Município de Almada.



Foi assegurada a participação no Grupo Missão Municipal do Metro Sul do Tejo.



Foi assegurada a participação no Grupo Missão do Programa POLIS da Costa da
Caparica:
- Acções na Comissão Mista de Licenciamento de Obras no âmbito do Programa POLIS:
• Plano de Pormenor das Praias Urbanas;
• Plano de Pormenor do Jardim Urbano;
• Plano de Pormenor do Bairro do Campo da Bola;
- Foi assegurado o acompanhamento das obras do Plano de Pormenor do Jardim
Urbano;
- Foi assegurada a participação no Grupo de Missão do Plano de Pormenor da Frente
Urbana Rural Nascente.



Desenvolvimento das infra-estruturas periféricas da Aroeira:
- Avaliação de minuta de protocolo;
- Definição de procedimentos;
- Início das negociações com os grupos de proprietários referentes à Av. Egas Moniz e
Av. Sacadura Cabral.



Foi assegurada a análise dos projectos e acompanhamento do início da obra do Centro
Cívico e Terciário do Pragal.



Foi assegurado o acompanhamento das obras do Centro Terciário e de Lazer da Sobreda.
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Início da elaboração do estudo de Integração Areeiro Funchalinho.



Actividade desenvolvida:
- Viabilidades de loteamento
- Viabilidades de construção
- Loteamentos obras de urbanização
- Processos de construção
- Vistorias finais e técnicas
- Recepção de obras de urbanização
- Vistorias de espectáculos
- Atendimento técnico ao público
- Reuniões com Comissões de Proprietários e ou técnicos

48;
655;
456;
5.601;
1.820;
9;
33;
3.469;
689.

Departamento de Planeamento Urbanístico
Divisão de Estudos e Planeamento



Programa POLIS da Costa da Caparica:
- Plano de Pormenor da Frente Urbana e Rural Nascente:
• Participação em reuniões de trabalho com a equipa projectista e Costa POLIS
para acerto da fase de Projecto Plano;
• Elaboração do perecer final;
- Plano de Pormenor das Praias de Transição:
• Foi assegurada a participação no processo de Acompanhamento do Plano.



Estudo de Enquadramento Estratégico da Costa da Trafaria:
- Foi assegurada a elaboração dos termos de referência e acompanhado o início da
elaboração dos Planos de Pormenor:
• Plano de Pormenor das Abas da Raposeira;
• Plano de Pormenor do Torrão;
• Plano de Pormenor da Raposeira/Corvina.



Estudo de Enquadramento Estratégico e Plano de Pormenor do Almaraz:
- Foi assegurada a coordenação do processo;
- Foi assegurada a elaboração de Parecer sobre o Diagnóstico;
- Foi assegurada a organização do Fórum de Participação (Maio);
- Foi assegurada a organização e coordenação de cinco Workshops com o Painel de
Actores Chave.

66

RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2006
Promover a Qualificação Urbana e Ambiental
e o Desenvolvimento Local



Estudo de Enquadramento Estratégico de Almada Poente:
- Foi assegurada a preparação e organização da apresentação da Fase de Diagnóstico do
Estudo Estratégico Almada Poente pela equipa técnica à Comissão Técnica Local de
Acompanhamento;
- Foi assegurada a elaboração do parecer técnico relativo à fase de Diagnóstico;
- Foi assegurada a avaliação da proposta ao nível do Diagnóstico.



Estudo de Enquadramento Estratégico do Santuário do Cristo Rei:
- Foi assegurada a organização do processo do Concurso Limitado;
- Foi assegurada a coordenação dos trabalhos do Júri do Concurso.



Plano de Pormenor da Bacia da Foz do Rego:
- Foi assegurado o acompanhamento do processo junto das entidades que apreciam o
Plano, o Estudo Hidrológico e a Delimitação da Reserva Ecológica Nacional
(Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo e
Instituto Nacional da Água).



Plano de Pormenor do Novo Centro da Charneca:
- Foi assegurada a elaboração do documento final do Plano (Relatório, Peças
desenhadas e Regulamento).



Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vale Rosal:
- Foi assegurado o acompanhamento do processo;
- Foi assegurado o lançamento do processo de publicitação da elaboração do Plano para
recolha de sugestões e informações no âmbito do procedimento de elaboração por um
período de 30 dias;
- Foi elaborado parecer sobre o Diagnóstico e Estudo Preliminar.



Plano de Pormenor de Reconversão Urbanística da Quinta do Guarda Mor:
- Foi assegurada a coordenação do processo de acompanhamento.



Estudo Urbanístico da Quinta do Serrado:
- Foi assegurada a elaboração de estudo de consolidação do núcleo urbano do Serrado
no Monte da Caparica, fechando malhas e dotando-o de espaço público e do
equipamento em falta;
- Foi assegurado o acompanhamento do processo de implementação.



Estudo de Quarteirão do Altinho:
- Foi assegurada a elaboração de parecer final sobre o projecto de Arquitectura.



Estudo de Enquadramento Urbanístico do Areeiro/Funchalinho:
- Foi assegurada a preparação das bases cartográficas actualizadas e recolha de
informação sobre compromissos urbanísticos, e integração das propostas da rede
viária secundária para a área de intervenção.



Foi assegurado o desenvolvimento de estudo para o novo acesso pedonal da Escola
Conceição Silva.



Foi assegurado apoio na apreciação dos projectos de licenciamento do Pólo de Ciência e
Tecnologia - Madan Parque.
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Gestão do Estacionamento na Cidade de Almada:
Reformulação das zonas sul da cidade e cálculo de indicadores.
Foi assegurada a participação no Grupo de Trabalho do Regulamento Municipal de
Edificação e Urbanização.
Divisão de Qualificação Urbana



Recuperação de Imóveis ao abrigo do Regime Especial de Comparticipação na
Recuperação de Imóveis Arrendados - RECRIA (comparticipação municipal):
- Foi assegurada a análise de processos na Trafaria e Cacilhas e a Assistência Técnica a
Obras.



Programa POLIS da Costa da Caparica:
- Foi assegurado o acompanhamento da obra do Plano de Pormenor do Jardim Urbano.



Ermida de S. Sebastião:
- Obras de Beneficiação (1ª fase):
• Foi assegurado o acompanhamento dos projectos de especialidade de intrusão,
detecção de incêndios e som;
• Foi assegurada a direcção técnica da obra;
• Foi assegurada a vistoria final e auto de vistoria;
• Foi assegurada a elaboração de maqueta;
- Obras de Beneficiação (2ª fase):
• Preparação do lançamento de concurso;
• Projecto de arquitectura;
• Projecto de execução;
• Projectos de Especialidade (coordenação).



Largo do Campo de S. Paulo:
- Foi assegurada a elaboração do projecto de arquitectura e do projecto de execução
(alterações).



Elaboração de Projectos de Espaços Exteriores:
- Edifício da Junta de Freguesia da Caparica;
- Núcleo da Ramalha, Pragal;
- Vias Periféricas da Aroeira;
- Programa Preliminar da Quinta do Bom Retiro.



Foi assegurada a participação na elaboração do Regulamento Urbanístico de Almada.



Foi assegurada a participação na elaboração do Regulamento de Acessibilidades do
Município de Almada.



Foi assegurada a participação na elaboração do Manual de Desenho Urbano.



Foi assegurada a participação no Júri do Estudo de Enquadramento Estratégico do
Santuário do Cristo-Rei.
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Direcção Municipal de Obras e Valorização Urbana
Departamento de Obras Municipais
Divisão de Projectos



Levantamentos Topográficos:
- Docas – Ex-Parry & Son, Cacilhas;
- Parque do Bom Retiro, Sobreda (Vale Figueira) – Requalificação da Vala da Regateira;
- Universidade Nova de Lisboa – Madan Parque;
- Av. Afonso de Albuquerque e Alameda Atlântica.



Projectos:
- Associados ao Plano de Pormenor do Novo Centro Terciário da Charneca da Caparica;
- Miradouro Trindade Coelho – reformulação da vedação;
- Piscina Municipal na Charneca de Caparica;
- Piscina Municipal da Sobreda;
- Centro Cívico do Feijó:
• Biblioteca BM2 – Projecto de Especialidades e Projecto de Arquitectura;
• Junta de Freguesia;
• Café/Sala de Chá;
• Espaços Exteriores – Projecto de Especialidades e Projecto de Arquitectura;
- Instalações de apoio à recuperação da Fragata D. Fernando II e Glória – Doca 2, ExParry & Son (Cacilhas);
- Associados ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vale Rosal;
- Monitorização do muro da Avenida 25 de Abril – Cacilhas;
- Coreto do Jardim da Cova da Piedade – reabilitação.
Divisão de Obras



Obras:
- Construção de 650 Ossários – Zona K – Cemitério de Vale Flores;
- Obras Reconhecimento Geológico e Geotécnico dos Terrenos Interessados nas
Fundações do Centro Cívico do Feijó;
- Construção do Mercado do Laranjeiro e Galeria Comercial (Bazar);
- Jardim Arco-Íris – pavimento sintético;
- Espaço recreio infantil – Clube da Ramalha;
- Reconstrução do Muro do Passeio Ribeirinho – Trafaria (Escadas de Acesso à Praia).

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



Foi assegurada a análise e emissão de parecer sobre os Planos de Pormenor no âmbito do
Programa POLIS da Costa da Caparica:
- PP1 – Plano de Pormenor das Praias Urbanas;
- PP4 – Plano de Pormenor da Frente Urbana e Rural Nascente.
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Foi assegurada a análise e acompanhamento do processo relativo ao Centro de Terciário,
Desporto e Lazer da Sobreda no âmbito da mobilidade sustentável, quer na zona
envolvente a este quer no seu interior.



Foi assegurado o acompanhamento do projecto de espaços exteriores do Centro Cívico do
Feijó no âmbito da mobilidade sustentável.



Foi assegurada a análise do projecto da Escola Básica do 1º Ciclo de Almada/Parque de
Estacionamento de S. Paulo.



Foi assegurada a análise dos projectos de novos loteamentos e de Áreas Urbanas de
Génese Ilegal no que respeita à segurança rodoviária, sinalização de trânsito e mobilidade
sustentável.



No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, que decorreu na Freguesia da Costa da
Caparica, foi implementado um projecto de intervenção ao nível de medidas de carácter
definitivo de acalmia de tráfego junto à Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância nº 1
e zona envolvente, tendo sido executadas as seguintes intervenções:
- Remodelação da Praça dos Apóstolos, transformando-a na sua maior parte em zona
pedonal e sobrelevando as passadeiras existentes;
- Remodelação da Av. Movimento das Forças Armadas, com a organização do
estacionamento ao longo da via, com recurso à plantação de arvores, ficando o
estacionamento intercalado com as caldeiras;
- Reorganização da circulação e estacionamento na Praça da Liberdade, garantindo-se a
circulação em volta do edifício do Mercado e ao mesmo tempo o estacionamento legal
junto ao mesmo.



Foi assegurada a análise dos projectos de sinalização temporária e condicionamentos de
trânsito no âmbito da obra do Novo Mercado do Laranjeiro.
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Divisão de Manutenção e Logística


Intervenções realizadas:
637;
- Edifícios Municipais
379;
- Equipamentos Culturais
264;
- Escolas Básicas e Jardins de Infância
95;
- Parque Habitacional
446;
- Sinalização/Semáforos
57;
- Recuperação dos Equipamentos de Recreio Infantil
418;
- Apoio logístico a eventos
• Destacando-se:
o Concerto de Ano Novo;
o Apoio com materiais aos Diversos Eventos nas Escolas;
o 10ª Mostra de Teatro de Almada;
o 7º Grande Prémio Atlântico;
o Dia Internacional da Mulher;
o 16ª Meia Maratona Internacional de Lisboa;
o XX Jogos Desportivos “Cidade de Almada”;
o Apoio ao projecto “Segurança e Educação Rodoviária”;
o Carnaval 2006;
o 50º Aniversário do Externato Frei Luís de Sousa;
o Quinzena da Juventude;
o XIX º Festival Hípico da Sobreda;
o Exposição de Fotografia “1º Raid TT Kuanza Sul”;
o XIII Inter Escolas de Teatro;
o Festa Verde 2006;
o “Mexa-se...Pela Sua Saúde”;
o “Programa Especial Ludus”;
o Aula Aberta “Alfabetização Musical”;
o Apoio à “Queima das Fitas” - Instituto Piaget;
o Prova de Atletismo “Corrida s. João Batista”;
o Festival Europeu de Long Board;
o Festa Almada Sénior;
o Convívio dos trabalhadores da Autarquia;
o Missa Campal no Parque da Paz;
o Festival Internacional de Teatro de Almada;
o Giga Joga;
o Festa de Fim de Ano da Creche do Miradouro, Barrocas e Vale Rosal;
o Festa Amarela;
o Comemoração dos Bombeiros;
o Apoio à Regata “Over power”, Praia de São João de Caparica;
o Semana Europeia da Mobilidade e Dia Europeu Sem Carros;
o Recepção à Comunidade Educativa;
o Fórum Social Português;
o Festival da Água;
o Mês do Idoso;
o Apoio às 24 horas a nadar na Sociedade Filarmónica União Artística Piedense;
o Feira Internacional do Artesanato;
o XXX Expo Aves;
o Congresso dos Arquitectos Portugueses;
o Montagem de Presépio na Praça da Liberdade;
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o Festa Natal das Escolas;
o Festa Natal da Câmara Municipal de Almada;
o Fogo de Artifício de Fim de Ano 2006/2007.
Divisão de Habitação


Foi assegurada a realização de 163 vistorias a habitações (ao abrigo do n.º 2 do Artº 89º e
90º do Decreto-lei 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Dec. Lei 177/01, de
4 de Junho).

Departamento de Salubridade, Espaços Verdes e Transportes
Divisão de Salubridade


Limpeza Pública:
- Recolha:
• Foi assegurada a remoção de um total de 99.870 toneladas de resíduos sólidos
urbanos, registando-se um acréscimo de 3.732 toneladas relativamente a 2005;
• Foram realizadas 676 acções de recolha de contentores de 15 m3 distribuídos por
diferentes locais do Concelho, traduzindo um aumento da intervenção em mais
124 acções que no ano transacto;
- Plano de Recolha de Resíduos Urbanos:
• Foi introduzida a aplicação informática de optimização de circuitos de remoção de
resíduos sólidos urbanos;
• Foi concretizada a alteração do sistema de contentorização na zona do Pragal
Velho, substituindo-se o sistema de contentorização individual pelo sistema de
contentorização colectivo de superfície (12 contentores), implicando a execução de
oito reentrâncias e a colocação de seis estruturas fixadoras;
• Foram colocados contentores semi-enterrados em zona de habitação social da
Freguesia do Feijó;
• No âmbito do Plano de Mobilidade, foram substituídos na Praça Comandante José
Braz (Cova da Piedade), os contentores semi-enterrados por contentores enterrados
para resíduos indiferenciados, promovendo a qualificação urbana da zona.



Limpeza urbana:
- Foi assegurada a fiscalização da actividade da empresa que executa o Serviço de
Lavagem e Varredura dos passeios e vias das zonas principais das Freguesias de
Almada, Cacilhas, Cova da Piedade e Costa da Caparica;
- Foram retiradas placas com publicidade não autorizada;
- Foram realizadas 1.195 intervenções de grandes limpezas no Concelho, mais 298 que
as realizadas em 2005;
- Foram concretizadas 310 intervenções de varredura mecânica, incidindo
principalmente nos núcleos urbanos das Freguesias;
- Realizaram-se 343 de aplicação de herbicida;
- Colocaram-se 51 novas papeleiras e substituíram-se 25;
- No âmbito do programa “Floresta Segura, Floresta Verde”, foi assegurada a
coordenação de uma equipa que efectuou a limpeza de uma faixa de floresta
compreendida entre a Fonte da Telha e a Trafaria, incluindo os parques de
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estacionamento das praias e as áreas de risco de incêndio em outras Freguesias do
Concelho.


Recolha Selectiva:
- Prosseguiu a recolha de papel e cartão junto aos ecopontos e a recolha personalizada
em Serviços da Câmara Municipal, Serviços Municipalizados, Instituições e
estabelecimentos comerciais do Concelho. O total recolhido foi de 213 toneladas.



Recolha de Objectos Domésticos Volumosos e Aparas de Jardins de Particulares:
- Foi assegurado o apoio dos serviços municipais às Juntas de Freguesia da Cova da
Piedade, Costa da Caparica e Charneca de Caparica (zona da Aroeira), no âmbito desta
actividade e do protocolo de descentralização estabelecido, de que resultou a recolha
de 3.412 toneladas de resíduos, correspondendo a 1.817 fretes até ao destino final;
- O quantitativo de objectos volumosos e aparas de jardins recolhido pelas Juntas de
Freguesia foi de 8.523 toneladas e correspondeu a 7.103 fretes transportados para
Aterro. Verifica-se relativamente ao ano anterior um acréscimo das quantidades
recolhidas, quer por parte das Juntas de Freguesia (mais 363 toneladas) quer por
parte da Câmara Municipal no apoio que lhes dá neste domínio (mais 413 toneladas).



Depósitos em Aterro Sanitário:
- Resíduos de Construção e Demolição com mistura – 20.733 toneladas (mais 14.990
toneladas que em 2005);
- Resíduos de Construção e Demolição – 675 toneladas (menos 360 toneladas que em
2005);
- Terras – 11.019 toneladas (mais 4.502 toneladas que em 2005).



Conservação e Manutenção de Contentores:
- Foram colocados e substituídos 1.288 contentores colectivos de superfície e
individuais na via pública;
- Foi assegurada a lavagem de 3.665 contentores e a reparação de 800.



Limpeza de dejectos de canídeos na via pública:
- Foram colocados 4.227 rolos de sacos (mais 452 rolos do que em 2005) e assegurada a
sua remoção periódica;
- Foi assegurada a entrega de rolos nas Juntas de Freguesia;
- Foram colocados seis novos dispensadores na Freguesia da Cova da Piedade;
- No âmbito da Semana da mobilidade e Dia Europeu Sem Carros, foram colocados
quatro dispensadores de sacos com colectores de dejectos, na Freguesia da Costa da
Caparica.



Canil Municipal:
- Foram entregues e recolhidos 452 cães e levantados 160;
- Foi elaborado um anteprojecto de Regulamento do Canil Municipal, em simultâneo
com o diagnóstico e estudo para a qualificação do sector.



Praias:
- Foi assegurada a limpeza permanente das praias durante a época balnear,
designadamente, a limpeza mecânica do areal, a substituição dos sacos dos
contentores e estruturas distribuídos pelas praias e parques de estacionamento e a
limpeza manual dos acessos das praias e dunas;
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-

-

-

Fora da época balnear foi assegurada a limpeza das praias, tendo sido removidos os
resíduos de grandes dimensões do areal, feita a limpeza mecânica das praias,
substituídos os sacos em estruturas nas áreas concessionadas dos apoios de praia que
funcionam todo o ano, e recolhidas as papeleiras do paredão junto à Cidade da Costa
da Caparica;
Foram colocadas 15 estruturas e 650 contentores com a capacidade de 120 litros, e
distribuídos semi-enterrados pelo areal, nos acessos às áreas concessionadas e nos
parques de estacionamento. O total de sacos utilizados foi de 54.720;
Foram recolhidas 1.224 toneladas de resíduos das praias (mais 436 toneladas que em
2005), traduzindo-se no transporte de 385 fretes.



Bandeira Azul:
- As seis candidaturas apresentadas foram aceites pelo Júri Europeu e as Bandeiras
foram hasteadas na praia da Mata, Praia da Rainha, Praia do Castelo, Praia da Cabana
do Pescador, Praia do Rei, e Praia da Sereia;
- Foi assegurada a informação regular sobre os resultados das análises das águas
balneares e outra informação de sensibilização ambiental, nos painéis colocados à
entrada das praias galardoadas.



Desinfestação:
- 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 desinfestação registado foi de 563, traduzindo mais 98
pedidos de intervenção que em 2005.



Outras acções:
- Prosseguiu o acompanhamento técnico de projectos e a elaboração de pareceres
técnicos no âmbito dos Resíduos Sólidos da Ciclovia da Trafaria;
- Prosseguiu o apoio técnico, acompanhamento dos projectos e elaboração de Pareceres
Técnicos no domínio dos Resíduos Sólidos Urbanos no âmbito do Espaço Canal do
Metro Sul do Tejo, tendo sido assegurado o acompanhamento da obra em curso;
- Foram emitidos 37 pareceres técnicos relativos ao sistema de contentorização de
novas urbanizações, da obra do Metro Sul do Tejo, e dos projectos de execução do
Programa POLIS da Costa da Caparica (Planos de Pormenor do Jardim Urbano e das
Praias Urbanas).
AMARSUL



A AMARSUL assegurou a recolha dos resíduos colocados para reciclagem nos Ecopontos
(papelão, vidrão, embalão e recipientes para pilhas) e a gestão do Ecocentro.



Os valores contabilizados no período a que se refere este relatório foram os seguintes:
- Vidro: 2.236 toneladas;
- Papel e Cartão: 3.084 toneladas;
- Embalagens: 1.005 toneladas.



O valor do papel e cartão inclui o quantitativo recolhido no Projecto Piloto da recolha
porta-a-porta dos comerciantes das Freguesias de Almada, Cacilhas, Pragal, Cova da
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Piedade, Laranjeiro, Feijó e Costa da Caparica, que representou um total de 539
toneladas, envolvendo 636 estabelecimentos.


A actividade do Ecocentro teve a utilização de 880 empresas e de 4.290 particulares.
Partido Veterinário



No âmbito da intervenção do Partido Veterinário, realizaram-se as seguintes Acções de
Inspecção Sanitária:
153;
- Mercado de Almada
70;
- Mercado do Laranjeiro
159;
- Mercado da Cova da Piedade
85;
- Mercado do Feijó
76;
- Mercado das Torcatas
40;
- Mercado da Trafaria
42;
- Mercado da Charneca de Caparica
60;
- Mercado da Costa da Caparica
77;
- Mercado do Monte de Caparica
34;
- Mercado de Levante
96;
- Supermercados
118;
- Talhos e salsicharias
93.
- Peixarias



Foram vacinados 1.037 canídeos e identificados electronicamente 21, na campanha de
vacinação anti-rábica.
Divisão de Jardins e Espaços Verdes



Prosseguiram os estudos relativos à Quinta dos Crastos, ao Parque Urbano das
Quintinhas e ao Parque Urbano da Quinta do Bom Retiro:
- Parque Urbano das Quintinhas:
• Estudo de Requalificação do espaço, incluindo proposta de integração de espaços
de recreio infantil;
• Levantamento dos exemplares arbóreo e arbustivo em falta;
• Remoção de exemplares arbóreos e arbustivos mortos, limpeza de ramos secos e
danificados de árvores e arbustos, e plantação de 65 árvores;
• Proposta de remodelação do sistema de rega;
- Parque Urbano da Quinta do Bom Retiro:
• Foi definido o Programa de Intervenção, integrando o futuro Monumento à
Mulher;
• Levantamento da situação da Vala da Regateira e proposta metodologia para
desenvolvimento de Proposta de Requalificação;
• Formalização da Proposta de Requalificação para o Parque ao nível de definição
de conceitos que a sustentam, programa de intervenção, cronograma físico e
cronograma financeiro;
• Foram elaborados contributos para o Programa Preliminar que servirá de base ao
concurso a lançar para o desenvolvimento do Projecto Técnico de Execução;
- Parque Aventura:

75

RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2006
Promover a Qualificação Urbana e Ambiental
e o Desenvolvimento Local

•

Proposta de Intervenção para o Parque ao nível de definição de conceitos que a
sustentam, programa de intervenção, cronograma físico e cronograma financeiro.



Programa POLIS da Costa da Caparica:
- Elaboração de Parecer relativo ao Projecto Técnico de Execução do Jardim Urbano e
do Projecto de Execução para a Frente Praias Urbanas;
- Elaboração de Parecer sobre o mobiliário urbano a integrar as Propostas de
Requalificação na área de intervenção do Programa POLIS e assegurado o
acompanhamento da obra do Jardim Urbano.



Estudos e projectos de arquitectura paisagista e de intervenção ao nível da qualificação do
espaço urbano:
- Projectos/Propostas de Intervenção em Espaços Exteriores:
• Largo Antero de Quental, Cova da Piedade – Plano de Plantação;
• Praça comandante José Braz, Cova da Piedade – Plano de Plantação;
• Arborização para a Zona Piloto de Estacionamento da Cova da Piedade;
• Requalificação e Arborização do eixo Av. Rainha D. Leonor;
• Envolvente ao Equipamento de Infância de Vale Rosal, Charneca de Caparica;
• Envolvente ao espaço de Recreio infantil no Porto Brandão, Caparica;
• Escola Básica 1º Ciclo nº 2 da Cova da Piedade - reformulação de parte da área
verde adjacente à escola;
• Largo dos Apóstolos, Costa da Caparica no âmbito da Semana Europeia
Mobilidade 2006;
• Traseiras da Rua Manuel Febrero, Cova da Piedade;
- Construção de espaços verdes:
• Praça da Liberdade, Costa da Caparica;
• Largo dos Apóstolos, Costa da Caparica – no âmbito do Dia Europeu Sem Carros
2006;
• Rua João Azevedo/Rua Alfredo Ferraz, Costa da Caparica;
• Rua Leonor de Eça, Costa da Caparica;
• Centro de Lazer e Juventude da Costa da Caparica, Costa da Caparica;
• Espaço de Recreio Infantil da Ramalha, Cova da Piedade – início da construção de
espaços verdes;
• Espaços Exteriores Escola Básica do 1º Ciclo nº 2 da Cova da Piedade;
• Praceta Ana Osório, Feijó;
• Travessa Adolfo Coelho, Feijó;
• Rua das Flores, Laranjeiro;
• Rua Óscar Acúrcio, Laranjeiro;
• Rua Agatão Lança, Sobreda;
- Conservação de espaços verdes:
• Acções de conservação:
o Cortes de relva;
o Regas;
o Mondas;
o Limpeza dos espaços verdes;
o Retancha de árvores, arbustos e herbáceas;
• Nas acções de conservação e construção de espaços verdes foram plantadas:
o 537 árvores;
o 1.249 arbustos;
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o 6.077 herbáceas vivazes;
o 48.472 herbáceas anuais;
Reparações e remodelações nos sistemas de rega dos espaços verdes do Concelho:
• Freguesia de Almada:
o Jardim Dr. Alberto Araújo;
o Parque Urbano;
o Jardim do Rio;
o S. Paulo;
o Praça do MFA;
o Rua D. Sancho I;
o Jardim da Pedreira;
• Freguesia de Cacilhas:
o Rua António Nobre;
• Freguesia da Caparica:
o Jardim do Convento dos Capuchos;
o Rotunda da Via Panorâmica Pablo Neruda;
o Placa ajardinada na Rua dos Capuchos;
o Rua da Bela Vista;
• Freguesia da Charneca de Caparica:
o Alameda Amália Rodrigues (alteração do sistema de rega para gota a gota);
• Freguesia da Costa da Caparica:
o Rotunda ajardinada na Praça da Liberdade;
o Triangulo ajardinado e faixa separadora da via rápida;
o Placa ajardinada junto ao Sorriso;
o Placas ajardinadas na Av. General Humberto Delgado;
o Alameda Atlântica;
o Rotunda ajardinada junto à Av. Henrique Mendia;
o Placa ajardinada Dr. Aresta Branco;
o Placa ajardinada na Av. 1º Maio;
o Placas ajardinadas junto às Finanças;
o Placas ajardinadas da Rua Serafim Martins;
o Placa Ajardinada da Av. 1º Maio;
o Rotunda ajardinada do terminal TST de Verão;
o Centro de Lazer de S. João de Caparica;
o Praça da Liberdade;
• Freguesia da Cova Piedade:
o Jardim dos Caranguejais;
o Rua Padre Manuel Bernardes;
o Rua Eduardo Tavares;
o Rua da Liberdade – URPICA;
o Rua de Marzagão;
o Espaço de Recreio Infantil da Ramalha;
• Freguesia do Feijó:
o Praceta Ana Osório;
o Travessa Adolfo Coelho;
o Pavilhão Gimnodesportivo;
• Freguesia da Sobreda:
o Envolvente Equipamento de Infância de Vale Rosal;
• Freguesia da Trafaria:
o Placas ajardinadas frente ao Onda Parque;
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o Rotunda entrada da Trafaria;
Foi efectuada, em Agosto e Setembro de forma mais intensiva, a rega das árvores no
Concelho, no total de 3.004 regas em árvores e 1.523 regas em floreiras;
Foram fiscalizadas as actividades não desenvolvidas por administração directa e
constantes do Caderno de Encargos referente ao Concurso para a Conservação de
Espaços Verdes;
Foram acompanhadas as vistorias de Recepção Provisória e de Recepção Definitiva,
relativas aos espaços exteriores das obras de urbanização em curso.
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Arborizações:
- Foi assegurada a substituição das árvores (Lagerstroemia indica) na Rua da
Liberdade na Trafaria, por 23 Schinus terebenthifolia, 12 Sterculia diversifolia, 9
Casuarina equisetifolia, 4 Fraxinus americana, 7 Cercis siliquastrum;
- Foi assegurada a substituição integral da arborização na Avenida do MFA e Rua Dr.
Alberto de Araújo, na Costa da Caparica;
- Foi assegurada a remoção de exemplares arbóreos da espécie Platanus x hybrida, de
grande porte na Avenida Rainha D. Leonor e Rua Cabo da Boa Esperança, no âmbito
da Proposta de Arborização para o Eixo Rainha D. Leonor, Cova da Piedade;
- Foi assegurada a substituição da arborização na Praceta Ana Osório, no Feijó;
- Foi assegurada a substituição parcial da arborização na Rua Manuel Parada, na
Sobreda;
- Foi assegurada a remoção de Eucaliptos de grande porte nas traseiras da Rua
Armando Cortesão, Vale Flores, Feijó.



Viveiros:
- No Viveiro dos Capuchos efectuaram-se as sementeiras de plantas de estação, a fim de
serem colocadas por todo o Concelho;
- No Viveiro do Alto do Índio prosseguiu a conservação do material vegetal e os
trabalhos inerentes à reprodução de material vegetal, de acordo com as diferentes
épocas do ano, sementeiras, estacaria, reenvasamento de plantas, regas e mondas de
infestantes. Procedeu-se à limpeza dos plantórios e caminhos e iniciou-se a
construção de um parque para árvores envasadas.



Ornamentações:
- Foram satisfeitas todas as solicitações, tanto a nível de exteriores como de interiores,
tendo sido movimentados 3.003 vasos e 3.262 floreiras com os respectivos
transportes, entrega e levantamento;
- Foram plantadas em todas as floreiras exteriores plantas de estação, em duas épocas –
Primavera e Outono.



Espaços de Recreio Infantil:
- Foi assegurado o acompanhamento e gestão das obras de implantação nos seguintes
locais:
• Jardim do Castelo, Almada;
• Rua Galileu Saúde Correia, Pragal;
• Bairro do IGAPHE/INH, Sobreda;
• Quinta dos Porfírios, Sobreda;
• Rua João Villaret, Feijó;
- Foram asseguradas intervenções nos seguintes Espaços de Recreio Infantil:
• Av. Prof. Rui Luís Gomes, Laranjeiro;
• R. Barbosa de Magalhães, Sobreda;
• R. Clube Recreativo Feijó, Feijó;
• Parque Luís Sá, Laranjeiro;
• Pct. Américo Amarelhe, Sobreda;
• Parque Juventude, Almada;
• R. Galileu Saúde Correia, Pragal;
• Parque Criança, Laranjeiro;
• Praceta Camilo Castelo Branco, Cova Piedade;
• Quinta do Chiado, Feijó;
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• Praceta Barbosa du Bocage, Laranjeiro;
• Jardim do Castelo, Almada;
• Jardim Dr. Alberto de Araújo, Almada;
• Rua João Villaret, Feijó;
• Rua dos Lusíadas - Quinta dos Porfírios, Sobreda;
• Praceta Tomás Alcaide, Sobreda;
• Parque da Juventude, Almada;
Foi iniciada a obra de requalificação do Espaço de Recreio Infantil da Ramalha;
Foi reformulada a Proposta de Intervenção no Espaço de Recreio Infantil de Porto
Brandão, Caparica;
Foi recuperado o Espaço de Recreio Infantil da Praceta Barbosa du Bocage,
Laranjeiro, com intervenção ao nível de substituição do equipamento de recreio e do
pavimento de amortecimento de queda;
Foi actualizado o Plano de Intervenção em Espaços de Recreio Infantil, com aferição
de parâmetros que permitam a gestão destes espaços;
Foi desenvolvido o Caderno de Encargos/Condições Técnicas Especiais para
Concepção, Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Recreio infantil e
Mobiliário Urbano, para os seguintes locais:
• Jardim de Nossa 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;
• Rua Barbosa de Magalhães, Sobreda.

Outras acções:
- Espaço Animal no Terreiro Amato Lusitano, Laranjeiro: foi concluída a instalação do
equipamento e programada a conclusão das plantações;
- Regulamento Urbanístico Município Almada:
• Prosseguiu a elaboração das Especificações Técnicas Especiais relativas aos
Espaços Verdes e de Utilização Colectiva;
- Metro Sul do Tejo:
• Foi assegurado apoio técnico na Área de Arranjos Exteriores relativamente aos
Espaços Verdes, e o acompanhamento dos projectos e elaboração de Pareceres no
âmbito dos Espaços Verdes do Espaço Canal do Metro Sul do Tejo;
- Foi assegurado apoio técnico:
• Espaços Exteriores do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária da
Sobreda;
• Espaços Exteriores das Piscinas Municipais da Sobreda e da Charneca de
Caparica;
• Espaços Verdes da Ciclovia Trafaria – Costa da Caparica.
Divisão Parque da Paz
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Prosseguiu a intervenção no Parque da Paz, com a criação de novas zonas de estadias em
pedra de granito e xisto:
- Construção de estadia junto ao bebedouro do topo do Vale do Chegadinho;
- Estabilização dos taludes no caminho entre o Monte-a-Nascente e a mata do
Chegadinho, com a construção de muros em pedra de granito e xisto, alternados com
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outros troços de encestamento (prumos de pinho entrançados com varas de
eucalipto);
Execução de pequenos muretes, estadias e encestamentos em remates de taludes e
caminhos pedonais;
Pavimentação de novos caminhos e repavimentação dos existentes;
Elaboração do projecto de execução para recuperação de açudes na entrada do lago.



Foram assegurados os trabalhos de manutenção:
- Intensificação da rega manual em árvores no período de estio;
- Cortes dos relvados e mato;
- Adubações de 7 hectares de relvados;
- Reparações em sistema de rega e rede de águas;
- Tratamento de pragas e controlo de infestantes em relvados;
- Revisão periódica dos sistemas de rega;
- Revisão periódica de tutores e ataduras de árvores;
- Reforço da sementeira de relvado;
- Limpeza de mato;
- Execução diária da limpeza da área do Parque;
- Rega e mondas das espécies envasadas;
- Reparação de muros e muretes danificados;
- Limpeza da linha de água que abastece o lago e modelação das margens;
- Corte de mato no talude junto à auto-estrada do Sul e junto à Bacia de Retenção 3
numa área aproximada de 50.000,00 m2.



Teve início o processo de aquisição de um carro eléctrico de passageiros, destinado
exclusivamente à circulação no interior do Parque da Paz, para deslocação das equipas de
trabalho.



Prosseguiu a aplicação de produtos amigos do ambiente destinados ao controlo de
doenças e pragas em árvores e à manutenção da qualidade da água do lago.



Prosseguiram as acções e estudos destinados a melhorar a gestão dos recursos hídricos
existentes no Parque, com vista a tornar o sistema de rega mais eficiente e económico.



Foi assegurada a organização dos serviços de assistência aos utentes do Parque (visitas
programadas) e à realização de eventos, estimando-se em mais de 80.000 o número de
visitantes verificado no ano de 2006.



Foram colocados três painéis informativos em estrutura de madeira com a planta do
Parque da Paz, com regras de utilização e outras informações úteis aos utentes.



Foi executado o projecto e preparado o processo para lançamento de concurso público
para a Construção da Álea de Entrada do Chegadinho, que inclui o muro monumental
com pórticos e janelões e coroamento arborizado e uma grande área (parterre) relvado.



Prosseguiram os trabalhos de plantação de árvores e arbustos para a composição
paisagística do Parque, bem como com a plantação de árvores e herbáceas em zonas de
caminhos e estadias.
Foi elaborado o projecto de execução e feito o acompanhamento e preparação do processo
de concurso para a empreitada de construção de murete no remate do caminho a norte do
lago.
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Foi realizado o Estudo e projecto de execução da rede de rega da área envolvente ao
Monte-a-Nascente.



Foi concluída a empreitada de construção da estadia dos quatro caminhos e estadia a
Poente da Ponte.



Foi concluída a empreitada de pavimentação do acesso ao Estádio junto ao posto de
transformação.



Foi assegurada a modelação do talude entre o Campo de Treinos do Estádio Municipal e a
rotunda junto à Avenida Henrique Barbeitos.



Foi colocada a rede de protecção do Campo de Treinos do Estádio Municipal José Martins
Vieira.



Foi executado o muro em xisto e granito junto ao posto de transformação do Estádio
Municipal.

Departamento de Estratégia e Gestão Ambiental Sustentável/Agenda
Local 21


Foi assegurado o acompanhamento do Plano de Urbanização Almada Nascente, através
da participação em reuniões com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo, e da apreciação de documentos do processo,
designadamente no domínio dos estudos acústicos.



Foi assegurado o acompanhamento técnico das componentes ambiental, geológica e
modos suaves-bicicleta do Estudo Estratégico Almada Poente, através da elaboração de
parecer técnico relativo ao Relatório da Fase de Diagnóstico.
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Programa POLIS da Costa da Caparica:
- Apreciação do Plano de Pormenor da Frente Urbana e Rural Nascente Regulamento, Programa de Execução, Plano de Financiamento e Peças desenhadas,
nos domínios dos descritores biofísicos e ambientais, percursos cicláveis e parques
agrícolas;
- Análise do projecto de execução do Plano de Pormenor das Praias Urbanas,
designadamente os documentos relativos a Elementos Urbanos Construídos, Rede
Viária, Circulação e Estacionamento e Tratamento do Espaço Exterior, e emissão de
Parecer Técnico;
- Coordenação da intervenção da Câmara Municipal de Almada no processo de
avaliação de impacte ambiental do Estudo de Impacte Ambiental do projecto dos
Parques de Campismo e emissão de parecer técnico.



Preparação de elementos técnicos e plantas sobre Percursos Cicláveis e Estrutura
Ecológica Fundamental para inclusão no programa base do projecto de execução de um
espaço de lazer na Quinta do Bom Retiro.



Gestão e Manutenção de Estação Meteorológica do Laranjeiro:
- Compilação, tratamento estatístico e análise de dados meteorológicos – temperatura,
precipitação, radiação solar, velocidade e direcção do vento.



Compilação de indicadores para o Relatório Preliminar relativo aos Compromissos de
Aalborg+10.



Gestão e manutenção do modelo previsional da Carta de Ruído de Almada.



Apreciação da nova regulamentação sobre ruído e análise das suas implicações na Carta
de Ruído de Almada.



Análise da componente Ruído em estudos e planos diversos, designadamente Plano de
Pormenor de Vale Rosal, planos de pormenor do Programa POLIS da Costa da Caparica
e outros planos de ordenamento da frente ribeirinha de Almada, a partir da
caracterização da situação de referência constante da Carta de Ruído de Almada.



Impressão da Carta de Ruído de Almada, à escala 1:30.000 para todo o Concelho e
pormenorização à escala 1:15.000 para a Cidade de Almada, nos períodos diurno e
nocturno, para divulgação em escolas, universidades e população em geral.



Acompanhamento da conclusão dos trabalhos de identificação da flora e zonação do
cordão litoral do arco da Caparica, com elaboração de fichas técnicas das plantas de
maior interesse conservativo, ao abrigo do protocolo celebrado com o Centro de Ecologia
e Biologia Vegetal da Faculdade de Ciência de Lisboa.



Acompanhamento e análise dos estudos relativos à Macrofauna Bentónica e Fauna
Ictiológica da Mutela, ao abrigo do protocolo celebrado com o Instituto Oceanográfico, e
realização de sessão de apresentação dos resultados.
Acompanhamento e análise dos estudos de Biodiversidade da Frente Atlântica de
Almada, ao abrigo do protocolo celebrado com o Instituto de Oceanografia.
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Elaboração de metodologia a adoptar no projecto de Monitorização da qualidade
micológica e microbiológica das areias de zonas balneares, em parceria com a Associação
da Bandeira Azul.



Monitorização das emissões de gases com efeito de estufa (GEE), através da manutenção
do Observatório das emissões de GEE, e da avaliação da ferramenta europeia para cálculo
das emissões HEAT, Harmonized Emissions Analysis Tool, desenvolvida pelo ICLEI,
concretamente a sua funcionalidade para cálculo da relação custo/benefício das medidas
de mitigação.



Desenvolvimento e coordenação da aplicação de inquérito sobre os padrões de
mobilidade quotidiana no Concelho de Almada e percepção dos problemas ambientais, a
partir das quais são aferidos os consumos de energia resultantes das deslocações da
população e as emissões de gases com efeito de estufa associadas.



Compilação de dados de base para actualização do cálculo da Pegada Ecológica do
Concelho de Almada. Divulgação do conceito e dos recursos didácticos criados com esta
ferramenta, em escolas.



Elaboração da Estrutura Ecológica Municipal:
- Coordenação da equipa de trabalho interdepartamental do projecto;
- Finalização dos trabalhos de campo para obtenção de dados sobre a vegetação natural
e semi natural do Concelho;
- Conclusão da proposta preliminar da Estrutura Ecológica Municipal do Concelho de
Almada, a partir de dados de hidrografia, fisiografia, declives, valor ecológico dos
solos, litografia estatigráfica, vegetação natural e semi natural, suportada no sistema
de informação geográfica.



Análise do Estudo de Impacte Ambiental referente ao projecto de implantação da “Linha
de Alta Tensão Fernão Ferro – Trafaria a 150 kVA” pela Rede Eléctrica Nacional, em
especial no que se refere às componentes geologia, águas superficiais e subterrâneas e
ruído, e emissão de parecer técnico como posição comum dos diferentes serviços da
Autarquia.



Elaboração e conclusão de um estudo de incidências ambientais para o Crematório do
Cemitério de Vale Flores, que contemplou a avaliação de alternativas de localização e de
tecnologias e equipamentos disponíveis.



Apoio à realização em Almada do Seminário “Acção XXI Litoral – Contributos para uma
Estratégia do Litoral Português” (promovido pelo CIVITAS e Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 28 e 29 de Janeiro):
- Colaboração no Workshop “Litoral Atlântico 1: Costa da Caparica/São João”;
- Colaboração no Workshop “Litoral Atlântico 2: Praias, Fonte da Telha”.
Divulgação de projectos e trabalhos através da participação em encontros técnicos:
Apresentação do poster ”Casa Municipal do Ambiente – um recurso para a Educação
Ambiental na perspectiva da Agenda Local 21”, no II Seminário Nacional
“Equipamentos para a Educação Ambiental: qualidade e inovação” (promovido pela
Universidade do Algarve, Faro, Janeiro);
Apresentação da comunicação “A candidatura do Município de Almada ao galardão
Eco XXI” no Seminário Eco-Escolas (promovido pela Associação da Bandeira Azul,
Santarém, Janeiro);
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Apresentação da Comunicação “Acção XXI Litoral – processo de Frente Ribeirinha
Nascente da Cidade de Almada”, no Workshop “Acção XXI Litoral – Contributos para
uma Estratégia do Litoral Português” (promovido pelo CIVITAS e Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Almada, Janeiro);
Apresentação da comunicação “Children’s Agenda 21 of Almada – Kids have their say
for a better Planet!”, na Sessão “Educação para a Sustentabilidade” do Congresso
Mundial do ICLEI (International Council for Local Environment Initiatives),
promovido pelo ICLEI e ONU (Cape Town, África do Sul, Março);
Participação na Conferência Mundial de bicicletas “Velo Mondial 2006”, subordinada
ao tema “Rumo à Prosperidade” (Cape Town, África do Sul, Março);
Apresentação da comunicação “Plano Almada Ciclável: a bicicleta como opção de
mobilidade num sistema de transportes multimodal”, na sessão “Municípios em
Acção” do Seminário “Mobilidade Sustentável: Iniciativas e Experiências” (organizado
pelo Instituto do Ambiente e Comissão Europeia, Lisboa, Março);
Apresentação em stand multimédia do projecto “Pegada Ecológica” na Mostra de
Projectos de Educação para o Desenvolvimento Sustentável (promovida pelo Instituto
do Ambiente, Porto, Maio);
Apresentação da comunicação “Queres ajudar a mudar o mundo? Começa por
Almada”, no 1º Congresso Nacional das Cidades Educadoras (Vila Real, Maio);
Apresentação da comunicação “Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável em
Almada”, no 2º. Seminário da Rede Nacional de Agências de Energia (promovido pela
DGGE, Almada, Maio);
Apresentação da comunicação “A experiência de Almada no desenvolvimento de
Projectos Europeus”, Sessão de Lançamento do Programa EIE (promovida pela
Comissão Europeia e DGGE, Coimbra, Junho);
Apresentação da comunicação “Agenda 21 da Criança 2006”, no âmbito do 3º. Fórum
21 da Criança (promovido pela Câmara Municipal de Almada, Almada, Junho);
Apresentação da comunicação “Dia Europeu Sem Carros e Semana Europeia da
Mobilidade: avaliação da participação em 2005 e perspectivas para a edição de 2006”,
no Fórum de Participação Semana Europeia da Mobilidade 2006 (promovido pela
Câmara Municipal de Almada, Convento dos Capuchos, Junho);
Apresentação da comunicação “Educação para o Desenvolvimento Sustentável em
Almada: um exemplo da intervenção local”, no Workshop “Década da Educação para
o Desenvolvimento Sustentável: Proposta de dinamização em Portugal” (promovido
pela Comissão Nacional da Unesco, Lisboa, Julho);
Apresentação da comunicação “Plano de Deslocações da Escola Básica do 1º
Ciclo/Jardim de Infância da Costa da Caparica” (Semana Europeia da Mobilidade,
Costa da Caparica, Setembro);
Co-apresentação com o Instituto de Oceanografia e os SMAS de Almada da
comunicação “A monitorização biológica no âmbito da instalação e operação da
Estação de Tratamento der Águas Residuais do Portinho da Costa (Concelho de
Almada): resultados e ensinamentos dos estudos efectuados durante o período de
2001 a 2006”, na II Conferência Nacional de Avaliação de Impactes (organizado pela
Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes, Castelo Branco, Outubro);
Apresentação da comunicação “Public information and participation on Noise:
Almada experience”, no Workshop Presenting Noise Mapping Data to the Public
(promovido pelo Grupo Europeu de Peritos sobre Avaliação da Exposição ao Ruído,
Londres, Outubro);
Apresentação da comunicação “Compra Conjunta de papel reciclado: uma experiência
inovadora em Portugal”, no Congresso Buying Green (promovido pelo INETI e ICLEI,
Lisboa, Outubro);
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Apresentação da comunicação “Recursos Educativos: Ambiente”, no âmbito da
Recepção à Comunidade Educativa (promovida pela Câmara Municipal de Almada,
Almada, Outubro);
Organização da Sessão de Formação “Training Session – Public Participation”, no
âmbito do projecto Competence (coordenado pela Agência Municipal de Energia de
Almada, Almada, Outubro);
Apresentação da comunicação “Potencialidades da Carta de Ruído de Almada como
ferramenta de Planeamento Ambiental”, no Seminário Técnico “Ruído Urbano,
Ordenamento do Território e Saúde” (promovido pela Câmara Municipal do Seixal,
Novembro);
Participação na 5ª Conferência e Exposição Waterfront Expo 2006 (Glasgow, Escócia,
Outubro);
Apresentação da comunicação “Monitorização das alterações de cargas orgânicas em
meio estuarino e dos seus impactos nas comunidades biológicas bentónicas:
vantagens e desvantagens de diferentes abordagens metodológicas”, no Workshop
“Avaliação do impacto ecológico e/ou químico das acções antropogénicas nas águas
costeiras e de transição” (promovida pelo Instituto Nacional da Água, Dezembro);
Participação na Sessão de Apresentação Pública do Programa de Acção “Litoral 20072013” (organizada pelo Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento e pelo Instituto Nacional da Água, Lisboa, Dezembro);
Participação no Seminário “As novas leis do Ruído: O Decreto-Lei 182/2006 e o
Decreto-Lei 146/2006” (promovido pela Empresa MRA, Lisboa, Dezembro).
Coordenação e dinamização de acções de educação e sensibilização ambiental:
Elaboração do programa de actividades de sensibilização ambiental da Campanha da
Bandeira Azul (época balnear 2006) e formalização da respectiva candidatura das
praias ao galardão:
•
Gincanas de Praia;
•
Actividades de Descoberta do Litoral “Um dia diferente na praia”;
•
Ateliers sobre biodiversidade marinha “O Mar com Vida”;
•
Ateliers de demonstração de energias renováveis “Energia renovável, ambiente
saudável” e Acções de Limpeza de praias);
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Continuação da Campanha “Almada Limpa”:
•
Sensibilização para as questões de higiene, limpeza e salubridade, reciclagem e
utilização de ecopontos e abandono de animais;
•
Distribuição de materiais de divulgação da Campanha;
•
Elaboração de inserções informativas e apoio a projectos escolares que utilizam os
personagens “Alberto e Madalena” em diferentes actividades;
Comemoração do Dia Mundial da Floresta, 21 de Março:
•
Oferta de árvores e arbustos autóctones e a disponibilização de informação sobre
espécies adaptadas ao clima de Almada;
•
Dinamização de sessão temática sobre Florestas, no âmbito das comemorações do
Dia da Floresta, na Escola Secundária Daniel Sampaio;
Dinamização de sessão temática sobre Água, no âmbito das comemorações do Dia
Mundial da Água na Escola Secundária António Gedeão (22 de Março);
Elaboração do programa de actividades da Semana Verde 2006 (24 de Maio a 8 de
Junho):
•
Festa Verde, em parceria com o Festival Sementes;
•
Actividades do Dia Mundial da Energia;
•
Fórum 21 da Criança;
Realização da Semana Europeia da Mobilidade 2006, sob o tema “Alterações
Climáticas” (16 a 22 de Setembro), e do “Dia Europeu sem Carros”:
•
Selecção do local e definição da zona a encerrar ao tráfego automóvel;
•
Definição e concretização de medidas de carácter permanente da Semana
Europeia da Mobilidade 2006;
•
Definição da imagem e conceito gráficos, subordinada ao tema “Altere os hábitos,
não o Clima”, e produção de materiais de divulgação e promoção do tema;
•
Articulação com o Instituto do Ambiente, coordenador nacional da Semana
Europeia da Mobilidade e Dia Europeu Sem Carros - elaboração de Ficha de
Planeamento, Carta de Adesão, relatórios da iniciativa em Almada;
•
Elaboração e apresentação da candidatura do Município ao “European Mobility
Week Award 2006” (Prémio da Semana Europeia da Mobilidade 2006), que
premeia as entidades que organizaram a Semana Europeia da Mobilidade em
2005 e que classificou Almada entre as 12 melhores Semana Europeia da
Mobilidade da Europa e a melhor nacional;
Planeamento e dinamização do Mercado de Natal Amigo da Terra 2006 (Oficina da
Cultura):
•
Planificação do espaço da Oficina da Cultura para instalação de zonas de venda e
de dinamização de ateliers e projecção de filmes documentários;
•
Estabelecimento de contactos com grupos culturais do Concelho de Almada, para
dinamização de acções musicais a integrar o programa de actividades;
•
Produção e distribuição de materiais de divulgação;
Produção do filme “A Corrida: Transporte Público Vs Transporte Individual”, em
versão bilingue, realizado no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade 2005;
Elaboração de conteúdos escritos da “Maleta de Fósseis de Almada”, incluindo a
estruturação do suporte físico, fichas e guião de apoio ao professor;
Concepção e exibição em diversos locais do Concelho da exposição fotográfica “O
Património Natural da Costa da Caparica”;
Dinamização de visitas de estudo subordinadas ao tema “Litoral do Concelho”;
Pesquisa de conteúdos e imagens sobre património natural do Concelho de Almada
para integrar a Agenda 2007;
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Dinamização de acção de formação “Participação Pública – Conceitos e
Operacionalização”,
em
parceria
com
a
Faculdade
de
Ciências
e
Tecnologia/Universidade Nova de Lisboa;
Apoio técnico e logístico a projectos da iniciativa de escolas e outras entidades:
•
Participação no Conselho Eco-Escolas do Colégio Campo de Flores;
•
Projecto “Qualidade de Vida e Sustentabilidade”, da Escola Secundária Emídio
Navarro, no âmbito do Programa Ciência Viva:
o
Realização de visitas guiadas à Estação de Tratamento de Águas Residuais do
Portinho da Costa;
o
Preparação de campanhas de monitorização à zona entre-marés;
•
“Feira do Ambiente” da Santa Casa da Misericórdia de Almada;
•
Comemorações do aniversário da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Monte de
Caparica, com a dinamização de atelier de divulgação do conceito Pegada
Ecológica;
•
“Festa da Desbóia”, promovida pela Comissão de Moradores da Quinta do BauBau, com objectivos de sensibilização para a preservação do património botânico
local;
•
“Feira da Sustentabilidade”, promovida pelo Centro de Formação Tecnoforma.



Análise do documento “Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável:
Proposta de dinamização em Portugal”, cuja elaboração foi coordenada pela Comissão
Nacional da Unesco, durante a fase de consulta pública do mesmo.



Dinamização do projecto da Agenda 21 da Criança “Queres ajudar a mudar o mundo?
Começa por Almada”, promovendo a participação alargada de crianças do Concelho,
através da “Mensagem”, e de escolas, através do projecto “Em acção”, e garantindo a
coordenação da equipa de serviços municipais com intervenção na área educativa:
Concepção e distribuição do encarte “A Mensagem”, e posterior tratamento de dados
(preocupações e sugestões para melhoria);
Realização do filme documentário “Telejornal da Agenda 21 da Criança”, concepção
da “Árvore das ideias”, “Roteiro de Almada das Crianças” e de um “Poster sobre as
espécies botânicas da Mata dos Medos”, juntamente com alunos das escolas
participantes;
Dinamização do 3º Parlamento dos Pequenos Deputados, Fórum 21 da Criança 2006,
que contou com a participação de crianças e a Administração Municipal (Fórum
Municipal Romeu Correia, Junho).



Foi assegurado o funcionamento regular da Ecoteca de Almada.



Conclusão do Estudo Acústico da área envolvente da futura Quinta Biológica de Almada
e sua análise técnica.



Recolha de informação, documentação e estabelecimento de contactos sobre diferentes
equipamentos com características similares a uma quinta de exploração de agricultura
biológica.



Início da caracterização da aptidão do solo e da morfologia do terreno, para delinear as
futuras plantações vegetais, e início do levantamento das espécies botânicas existentes e
do seu interesse conservativo, bem como da sua condição fitossanitária.
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Análise do documento base orientador das valências educativas do Centro de
Monitorização e de Interpretação Ambiental no âmbito do Programa POLIS da Costa da
Caparica, e sua adequação ao Concelho de Almada. Avaliação técnica das possibilidades
de introdução de suportes multimédia no Centro, análise do projecto térmico, do
projecto de arquitectura/interiores e dos acessos cicláveis, através do Jardim Urbano
onde está integrado.



Desenvolvimento dos trabalhos do projecto “Repovoamento Vegetal de Dunas da Frente
Atlântica de Almada”, aprovado pelo Programa Ciência Viva, tendo em vista a
preservação e recuperação de zonas sensíveis, Mata dos Medos e sistemas dunares.



Promoção de contactos e dinamização de parcerias de âmbito local, nacional e
internacional:
Acompanhamento da gestão técnica e financeira da Agência AGENEAL;
Participação institucional de Almada na Associações Conselho Internacional para as
Iniciativas Locais de Ambiente (ICLEI), na Energie-Cités e na Sociedade Portuguesa
para o Estudo das Aves (SPEA);
Participação na “Campanha das Vilas e Cidades Europeias Sustentáveis” e preparação
dos relatórios periódicos decorrentes da subscrição dos Compromissos de Aalborg
pela Câmara Municipal de Almada;
Realização de contactos no âmbito dos projectos europeus LEAP, EMAS e PIMMS,
nomeadamente com parceiros locais, nacionais e internacionais e actores chave
dentro da temática dos projectos;
Execução de protocolos de colaboração com o Centro de Análise e Processamento de
Sinais do Instituto Superior Técnico, Instituto de Oceanografia, o Instituto Superior
de Agronomia, o Centro de Ecologia e Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências, a
Faculdade de Ciências e Tecnologia e a Associação Portuguesa de Educação
Ambiental.

Direcção Municipal de Administração Geral


Foi assegurado o acompanhamento do processo de aumento do capital social em espécie
da Costa POLIS SA, através da integração de terrenos municipais no âmbito dos Planos
Pormenor.
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Departamento de Administração e Finanças
Divisão de Património



Foi assegurado o registo de propriedade das parcelas afectadas pela reconfiguração do
cadastro da zona do Centro Sul, em resultado do processo urbanístico induzido pelo
Metro do Sul do Tejo.



Foi assegurado o processo de cedência de terrenos a afectar ao Programa POLIS da Costa
da Caparica, através da identificação das parcelas municipais a serem afectas ao projecto.
Divisão de Actividades Económicas e Serviços Urbanos



Foi assegurado o acompanhamento do processo de construção do novo Mercado do
Laranjeiro, tendo em vista a sua entrada em funcionamento em 2006.



Foi assegurada a concretização de projecto para o novo Programa de Ordenamento da
Publicidade – POP.



Foi assegurada a realização da XV edição do Concurso de Montras/Festa do Comércio
Local, acção de promoção e valorização do Comércio Tradicional, com a colaboração
técnica da Escola de Comércio de Lisboa.



Foram asseguradas:
- Aferições de instrumentos de medida;
- Emissão de alvarás de licenciamento e renovação de Publicidade e Ocupação da Via
Pública;
- Funcionamento geral e manutenção de Mercados e Cemitérios Municipais.

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




90

Plano Integrado de Formação – POLIS da Costa da Caparica (PIFPOLIS):
- Colaboração na instrução do processo de candidatura à Medida 2.4 – Formação e
Empregabilidade do Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo,
aprovada em Unidade de Gestão do Programa em Julho;
- Foi assegurado o acompanhamento da sua execução física e financeira;
- Colaboração na definição dos instrumentos de suporte à execução do PIFPOLIS:
• Protocolo para a parceria local;
• Regulamento de funcionamento das acções de formação;
• Contratos a celebrar entre a Arribatejo e as entidades formadoras e entre a
Arribatejo e os formandos;
- Participação no processo de arranque de quatro cursos de formação, nomeadamente
no que respeita ao acolhimento de formandos, tramitação de facturação e
identificação de procedimentos e suporte documental de carácter administrativo.
Auditorias a projectos comparticipados por fundos comunitários:
- Foi assegurado o acompanhamento do processo de fiscalização ao projecto Centro
Cultural da Região de Turismo Costa Azul/Convento dos Capuchos;
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Foi assegurado o acompanhamento do processo de auditoria de 2º nível relativo ao
projecto Museu da Cidade;
Foi assegurado o acompanhamento do processo de auditoria relativo ao projecto
Empréstimo Bonificado para financiamento da execução do Centro Cultural da Região
de Turismo Costa Azul/Convento dos Capuchos.

Foi assegurada a colaboração na instrução do processo de candidatura do Projecto de
Disseminação das Tecnologias de Informação e Comunicação nos Jardins de Infância ao
Programa Operacional da Sociedade do Conhecimento, aprovada em Unidade de Gestão
do Programa em Outubro.

Direcção Municipal de Desenvolvimento Social
Departamento de Cultura

Divisão de Museus e Património Cultural


Estação Arqueológica da Quinta do Almaraz:
- Foi concluído o processo referente à Classificação Patrimonial como Imóvel de
Interesse Público da Estação Arqueológica do Quinta do Almaraz;
- Foi assegurado o acompanhamento da elaboração do Estudo de Enquadramento
Estratégico do Almaraz/Ginjal.

Departamento de Acção Desportiva
Divisão de Infra-estruturas Desportivas



Foi assegurada a participação no programa “Eficiência” e sua aplicação às instalações
desportivas municipais, traduzido na aquisição de equipamentos (cobertura do plano de
água das Piscinas Municipais, colectores solares térmicos, sistema de iluminação interna)
que têm como objectivo a eficiência energética.
Divisão de Acção Sócio-Cultural



Foi assegurado um programa de animação urbana no âmbito da Semana Europeia da
Mobilidade – Dia Europeu sem Carros.



Almada Fashion:
- Foi assegurado o acompanhamento e apoio técnico e logístico à iniciativa da
responsabilidade da Associação de Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal –
Delegação de Almada.
Divisão de Turismo



Foi assegurada a realização do II Concurso de Gastronomia do Concelho de Almada.



Foi assegurada a participação nas iniciativas da Semana Europeia da Mobilidade.



Almada enquanto destino turístico de âmbito cultural:
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Foi assegurada a distribuição de material promocional do Concelho de Almada e da
Região de Turismo da Costa Azul no estrangeiro e em território nacional;
Foi assegurada a realização de visitas guiadas a diferentes entidades públicas e
privadas (escolas, INATEL, equipas desportivas, professores, militares, câmaras
municipais e grupo de turistas austríacos), num total de cerca de 6.000 pessoas;
Foi assegurado o apoio logístico à realização de congressos e eventos:
• Humpar;
• Estro;
• Overpower;
• Fórum Social Português;
• Congresso Luso-Brasileiro;
• Eurotours;
Foi assegurada a comemoração do Dia Mundial do Turismo;
Foi assegurado o apoio à participação de restaurante do Concelho na 26ª edição da
feira gastronómica de Santarém.



Atendimento e apoio a turistas:
- Nacionais – 937;
- Estrangeiros – 3.918;
- Total – 4.855.



Divulgação turística:
- Desenvolvimento do Sistema Informação e Divulgação Turística;
- Realização de 12 exposições na sala de exposições temporárias do Posto de Turismo;
- Foi assegurada a participação de Almada na Bolsa de Turismo de Lisboa 2007, em
conjunto com a Região de Turismo da Costa Azul;
- Foi assegurada a actualização da informação sobre Almada no site do Turismo
Portugal;
- Foi assegurada a reedição de folheto promocional de Almada, em articulação com
Região Turismo Costa Azul.

Direcção de Projecto de Parcerias para o Desenvolvimento Local
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Plano de Valorização e Desenvolvimento do Turismo:
- Foi celebrado o protocolo de cooperação com a Escola Superior de Hotelaria e
Turismo do Estoril para elaboração do Plano;
- Foi constituída a Comissão Municipal que acompanha a elaboração deste Plano,
integrando a Direcção de Projecto de Parcerias para o Desenvolvimento Local, a
Direcção Municipal de Desenvolvimento Social, a Divisão de Turismo, a Direcção de
Projecto Revisão do Plano Director Municipal e a Divisão de Informação e Relações
Públicas;
- Foi produzido o filme institucional, “Almada...mais do que o mar” e folheto de apoio
ao lançamento do Plano;
- Fase de diagnóstico:
• Levantamento de informação relativa a processos de planeamento em curso, com
impacto na formulação da estratégia municipal para o turismo e na caracterização
da dinâmica sócio-cultural do Concelho;
• Recolha directa de informação através de inquéritos por questionário a escolas e
infantários que utilizam as praias da Costa da Caparica, a turistas e excursionistas
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que ficam alojados nos estabelecimentos hoteleiros e utilizam os principais pontos
de atracção turística do Concelho;
Recolha directa de informação através da realização de entrevistas a entidades
locais das áreas do turismo, cultura, recreio e lazer.



Sistema de Informação e Divulgação Turística do Concelho:
- Teve início a elaboração de um Sistema de Informação e Divulgação Turística do
Concelho de Almada, que visa melhorar a eficácia da comunicação relativamente aos
produtos golfe, congressos e seminários científicos e turismo religioso, envolvendo as
seguintes fases:
• Contactos com as entidades envolvidas no trabalho - Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Instituto Superior de Ciências da
Saúde, Instituto Piaget, Herdade da Aroeira e Santuário do Cristo-Rei;
• Desenvolvimento da fase de Diagnóstico;
• Planeamento Estratégico: Preparação da matriz de Medidas para a Dinamização
do Turismo e Lazer;
• Preparação de matriz de acções a desenvolver no curto prazo, pelos serviços
municipais.



Projecto Integrado de Formação no âmbito do Programa POLIS da Costa da Caparica:
- Foi assegurada a candidatura à Medida 2.4 – Formação e Empregabilidade, do
Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo, a qual foi aprovada;
- Foram identificadas as acções de formação a integrar no plano de formação;
- Foi elaborado o programa de formação e respectiva estimativa orçamental;
- Foi celebrado o Protocolo entre as entidades parceiras do projecto;
- Foi assegurada a preparação da logística de funcionamento das acções “Produção de
Artes e Espectáculos” e “Cozinha”.



Estudo de Enquadramento Estratégico da Quinta do Almaraz:
- Foi assegurada a participação na elaboração de parecer técnico à fase de diagnóstico.



Estudo de Enquadramento Estratégico do Santuário do Cristo-Rei:
Foi assegurada a participação no júri de apreciação de propostas para a realização do
estudo.
Divisão de Informação e Relações Públicas



Programa POLIS da Costa da Caparica:
- Divulgação e acompanhamento dos projectos e actividades em curso.



Divulgação de programas e acções e desenvolvimento de actividade informativa e de
sensibilização e educação ambiental:
- Campanha Almada Limpa: Praia Limpa e interrupções na recolha de Resíduos Sólidos
Urbanos em Feriados;
- Participação da Câmara Municipal de Almada no Congresso do ICLEI realizado na África
do SUL;
- Comemorações do Dia Mundial da Árvore;
- Semana Verde e Festa Verde;
- Emissão de spot televisivo Almada Ambiente.



Almada Turismo:
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Realização de actividades de divulgação no âmbito da Comunicação, concepção e
produção de materiais promocionais no âmbito dos seguintes projectos ou acções:
• Plano Estratégico de Valorização e Desenvolvimento do Turismo: participação no
grupo de trabalho, divulgação e lançamento do Plano;
• Sistema de Informação e Divulgação Turística: participação no grupo de trabalho do
projecto;
• Divulgação do concurso de Caldeiradas da Costa da Caparica;
• II Concurso de Gastronomia de Almada;
• Apoio a acções promocionais no âmbito da visita de um grupo numeroso
(aproximadamente 5000) turistas austríacos, seniores, ao Concelho de Almada;
• Edição da brochura Comeres da Costa da Caparica.



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;
- 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:
- Promoção e divulgação do Prémio Municipal de Arquitectura;
- Promoção e divulgação do concurso Monumento à Mulher;
- Apoio à organização e divulgação das Jornadas dos Urbanistas Portugueses realizadas em
Almada;
- Apoio à realização da Exposição Almada Território de Participação;
- Apoio à cerimónia de lançamento do Livro Almada Nascente;
- Divulgação da Exposição 1950 – 2000 Cinquenta Anos de Arquitectura e urbanismo em
Portugal;
- Apoio à organização e divulgação do Congresso dos Arquitectos Portugueses, realizado em
Almada.
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