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OPÇÕES DO PLANO E
ORÇAMENTO PARA 2018
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1. LINHAS GERAIS DA POLÍTICA DAS OPÇÕES DO PLANO
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UNIÃO DAS FREGUESIAS
ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

1. Linhas Gerais das Opções do Plano

1.1. INTRODUÇÃO

O novo mandato autárquico (2017/2021) irá desenvolver-se e cumprir-se num quadro político
e institucional, que vai merecer, da parte do Executivo da União das Freguesias, a melhor
atenção e acompanhamento.

Por um lado, confirma-se a não reversão da legislação que conduziu à agregação de freguesias
(como é o caso da atual União), com efeitos e consequências que, no seu conjunto e a própria
prática do mandato anterior demonstraram: o Poder Local Democrático mais fragilizado e
distante das populações e menos operacionalidade nas decisões a tomar e a implementar.

Por outro lado, o novo Executivo Municipal, resultante das recentes eleições autárquicas, uma
solução democrática e consequente do voto popular, mas que, do nosso ponto de vista,
deverá assegurar a continuação numa aposta forte do relacionamento institucional entre os
dois órgãos executivos autárquicos, prosseguindo um caminho de desenvolvimento do
concelho de Almada, em todas as suas dimensões e setores de intervenção.

Em nome desse Projeto Qualificador, em nome das populações a que ele se dirige e serve, em
nome da consolidação do Poder Local Democrático, afirmamos a vontade e disponibilidade
para continuar a servir cada vez melhor as nossas populações, razão e objeto essencial da
missão dos eleitos de uma autarquia.
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OPÇÕES DO PLANO 2018

ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, RELAÇÕES PÚBLICAS E
PROTEÇÃO CIVIL

Uma das condições fundamentais para um cumprimento pleno da missão principal da
autarquia, servir as suas populações em todas as dimensões que envolvem o seu dia a dia, é
assegurar uma Administração que no capítulo das Finanças e dos Recursos Humanos garanta
um efetivo conjunto de políticas setoriais que potenciem um aumento de eficiência na gestão
do pessoal ao serviço da União das Freguesias (assistentes técnicos e operacionais), que passa
sobretudo pela qualificação das suas condições de trabalho, da sua qualificação e capacitação
profissional, em articulação com a salvaguarda dos seus direitos laborais, enquanto
trabalhadores da Administração Pública.

Igualmente será objetivo nosso assegurar uma execução orçamental que, simultaneamente
permita à União das Freguesias assumir a plena execução e cumprimento das Ações que o
presente Plano de Atividades propõe no quadro do respeito integral da legislação aplicável à
execução económica e orçamental que o suporta e observando um principio fundamental da
gestão da coisa pública: Rigor/Transparência/Competência.

Igualmente assumiremos um relacionamento institucional que contemple outros órgãos da
Administração Autárquica, as Entidades e Instituições que têm uma intervenção local, o
Associativismo local, sempre de forma construtiva e procurando melhorar e qualificar o Poder
Local Democrático.
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EDUCAÇÃO/CIDADANIA

Assumindo a Educação como uma área de intervenção estratégica para a construção de uma
Cidadania que se pretende, cada vez mais, participada e competente, será um compromisso
da União das Freguesias desenvolver, em parceria com diferentes entidades e instituições e
sempre em colaboração com as Direções de Escolas e de Escolas Secundárias:
• Apoiar Projetos de Intervenção temáticos que incentivem um reforço do
conhecimento em áreas diferenciadas, mas também emergentes no atual contexto,
nomeadamente: Ambiente, Saúde, Património Natural e Histórico, Violência
Doméstica, entre outos.
•

Desenvolver parcerias de trabalho com entidades/instituições que promovam e
fomentem junto da População escolar, um conjunto de atividades nas áreas das
Expressões (dramática, dança, desportiva e fotografia).

•

Apoiar as Escolas que desenvolvam, junto da sua comunidade estudantil, o
reconhecimento do Mérito Escolar, entendido em várias dimensões.

•

Apoiar as Escolas no âmbito das Verbas para Expediente e Limpeza.

•

Apoiar as Escolas em pequenas intervenções que ajudem a qualificar os seus espaços
físicos e acompanhar aquelas que pela sua dimensão e complexidade exijam um apoio
especializado a desenvolver em articulação com a Câmara Municipal de Almada.

•

Em articulação com as Direções das Escolas e/ou Associações de Pais, continuar a
desenvolver as atividades previstas no âmbito dos Projetos: “Bombeiros por 5 dias!”,
“Polícia por 5 dias!” e “Marinheiro por 5 dias!”, as quais serão enquadradas técnica e
pedagogicamente respetivamente pelos Bombeiros Voluntários de Almada e de
Cacilhas, Divisão de Almada da Polícia de Segurança Pública e Marinha Portuguesa.
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•

Projeto “Efabular” dirigido à população escolar do primeiro ciclo, em articulação e
enquadramento pela Associação Almada Mundo.

•

Em articulação com as Direções das Escolas, promover visitas temáticas a um conjunto
de equipamentos, nomeadamente, Oceanário de Lisboa, Jardim Zoológico, CIMAI e
uma ETAR do concelho.

•

Apoiar a continuação do desenvolvimento de Projetos de Participação da população,
como são exemplo, “Pragal Florido”, “Cal e Pincel” e “Janela mais Florida do Pragal”.

•

Promover a oferta junto das Escolas Básicas e Jardins de Infância na área da União, do
Projeto “Sorriso de Natal”, em parceria com o Teatro Extremo, bem como a oferta de
Natal às crianças do primeiro ciclo e jardim de infância públicos.

•

Analisar com a Câmara Municipal de Almada e Direções de Agrupamentos Escolares, a
qualidade dos serviços prestados nas cantinas escolares, de modo a garantir o
fornecimento de um serviço que acautele e promova um crescimento saudável, sob
ponto de vista nutricional e económico.

•

Idem para as atividades de tempos livres/AEC’s desenvolvidas nas escolas básicas do
1º ciclo na área da União.

MOVIMENTO ASSOCIATIVO E CULTURA

Das reuniões que temos vindo a realizar com as Associações de Cultura e Desporto, tendo
como base o seu plano de atividades e reconhecendo e valorizando o papel social que o
movimento associativo desenvolve no nosso Concelho e em particular na União das Freguesias
de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, e em consonância com o nosso programa
eleitoral, continuaremos a apoiar projetos que nas diferentes áreas de atividades sejam
desenvolvidos pela nossa comunidade associativa. Tendo como base de trabalho a
transparência e independência entre as entidades.
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A Cultura Popular é uma área que este executivo continuará a apoiar e se possível aumentar
a participação fundamentalmente nos seguintes projetos:
•

Cantar as Janeiras

•

Maio Cultural

•

Festas Populares

•

Marchas Populares

•

Festa da Cova da Piedade

•

Festa da Maia

•

E outros eventos

•

Continuaremos a organizar e a divulgar o “Pragal Florido” com a distribuição de plantas
à população do Pragal e posteriormente o concurso da “Janela mais Florida”.

•

Continuaremos com a colaboração do Teatro Extremo, Companhia de Dança de
Almada, Corporações de Bombeiros, Centro de Arqueologia de Almada, USALMA, D.
Sancho Primeiro e outras associações que possam ser recursos para o
desenvolvimento das nossas atividades.

•

As comemorações do Dia Internacional da Mulher com a realização de um espetáculo
e de oferta de flores às mulheres da nossa freguesia.

•

Aniversário do 25 de Abril de 1974: participar e promover as iniciativas da sua
comemoração.

•

Sempre que nos seja solicitado, apoiaremos o lançamento de edições de obras de
interesse, cujo tema seja a cultura e as gentes da freguesia:
- Fotografia
- Edições de brochuras temáticas

•

Em termos de projetos culturais, apoiaremos os eventos que se realizem na União das
Freguesias, em especial:
- Festivais de Tunas
- Festival Internacional de Teatro de Almada
- Festival Sementes (infância)
- Oficina de Teatro
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- Oficina de Dança
- Escolas de Formação Artística
- Apoio às Férias Jovens
- Debates Temáticos
- Visitas Guiadas
- Etc
•

Em termos Gastronómicos temos grande responsabilidade em preservar, e com
grande sucesso os concursos gastronómicos do Concelho de Almada, Festa da
Gastronomia de Cacilhas e as Tasquinhas e Burricadas de Cacilhas.

AÇÃO SOCIAL/SAÚDE

Num tempo em que a resposta social e a situação que, pela sua delicadeza, exigem uma
intervenção articulada, é propósito da União das Freguesias, desenvolver um conjunto de
iniciativas nos seguintes domínios:
•

Participar ativamente no CLAS de Almada e dinamizar a Comissão Social de Freguesia,
intervindo no quadro de competências legais atribuíveis à União.

•

Promover, em articulação com as Direções das Universidades Seniores “USALMA” e
“D. Sancho I”, a construção de um Programa de Iniciativas que promovam, junto da
população sénior, um lazer ativo e saudável, bem como a fruição cultural.

•

Promover, em articulação com as IPSS da União, um conjunto de atividades que
desenvolvam, entre outros objetivos:
- A sociabilização e o lazer cultural
- O combate à solidão de pessoas idosas identificados

•

Apoiar, em sede dos respetivos Planos de Atividade para 2018, as instituições sociais
com trabalho desenvolvido no segmento da Infância e Seniores.
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•

Continuar a assegurar, no âmbito do Gabinete do Cidadão, um apoio especializado nas
seguintes áreas:
- Apoio Jurídico (a estabelecer com a Delegação local da Ordem dos Advogados)
- Apoio na área dos Cuidados de Saúde Primários
- Apoio na área da Assistência Psicossocial, entre outras.

•

Em articulação com a Câmara Municipal de Almada, estudar e propor novas rotas do
“Bus Saúde”, de modo a servir essencialmente as populações residentes nas zonas de
Almada e Pragal velhos.

•

Assegurar, no âmbito do Projeto “Almada Mundo – Associação Internacional” e em
articulação com as Associações representativas das Minorias Étnicas e Imigrantes que
intervêm localmente, o desenvolvimento dos seguintes Projetos específicos:
➢ FAMI (Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração), projeto comunitário
integrado no Plano Municipal para a Integração Migrante, da qual a União é
parceira.

➢ Diligenciar e acompanhar a criação do Instituto Superior de Língua e Cultura
Fernão Mendes Pinto, em Almada.
➢ E-Fabularia – dirigido às escolas do primeiro ciclo do ensino básico e com a
colaboração das IPSS que intervêm no território (iniciar Programa para
desenvolver em 2019.

•

Estudar e promover as soluções que, em articulação com as IPSS do território,
contribuam para a resolução de pequenas intervenções domiciliárias, dirigidas à
população idosa.

•

Finalmente, estudar soluções, junto da Câmara Municipal de Almada e Autoridades de
Saúde Locais, que conduzam à solução para situações que se identificam:
➢ Garantia de Médico de Família para todos os que ainda não têm;
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➢ Funcionamento mais alargado dos Centros de Saúde e Unidades Familiares de
Saúde com intervenção no território da União;
➢ Alargamento da rede de cuidados continuados;
➢ Construção do novo Hospital do Seixal, de forma a assegurar um serviço público
de saúde de maior qualidade no atual Hospital Garcia de Orta.

REDE VIÁRIA, TRANSPORTES, TOPONÍMIA, PARQUES DESPORTIVOS E PARQUES
INFANTIS

Obras
Redes de Comunicação/Informação

Viária
•

Manter sobre observação, o estado das vias relatando para os serviços competentes
da Câmara Municipal de Almada qualquer anomalia detetada. A mesma ação perante
a sinalética existente.

Pedestre
•

Assegurar o bom estado das calçadas e cometer as necessárias ações para
melhoramento de acessibilidades a deficientes.

Transportes
•

Acompanhar a prestação dos serviços de transporte público dando conta à Câmara
Municipal de Almada das ocorrências a necessitar de intervenção.

Toponímia
•

Manter a beneficiação das placas e se necessário, a sua substituição.

Parques Desportivos e Infantis
Verificação periódica do estado dos equipamentos instalados e execução das beneficiações
mostradas necessárias.
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Equipamentos Urbanos
Bancos
•

Verificação periódica com ação corretiva dos danos encontrados, implementação de
novos e recolocação, se necessário.

Sanecans
•

Promover a reparação dos equipamentos do património da União e reportar à Câmara
Municipal de Almada as anomalias existentes nos seus. Fazer estudo para colocação
em novos locais.

Abrigos, papeleiras, etc
•

Relatar à Câmara Municipal de Almada qualquer anomalia encontrada nos
equipamentos instalados.

Obras específicas
Nalgumas intervenções mostra-se necessário a colaboração dos serviços técnicos de
engenharia da Câmara Municipal de Almada:

Almada
➢ Escola Básica António Feliciano Oleiro – criação de passeio para deficiente na entrada
lateral;
➢ Promover junto da Câmara Municipal de Almada, o estudo para a inclusão para acesso
rampeado entre a Rua D. Sancho I e a Rua D. João IV.

Cova da Piedade
➢ Inclusão no Parque Desportivo da Romeira de estrutura para a prática do Basquetebol;
➢ Beneficiação dos equipamentos no Parque Infantil do Jardim 5 de Outubro.

Pragal
➢ Beneficiação dos equipamentos do Parque Infantil da Ramalha;
➢ Cobertura superior do espaço em causa;
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➢ Reinstalação do Parque Infantil do Bairro Rosa, anteriormente retirado pelos serviços
da Câmara Municipal de Almada, devido a desenquadramento legal;
➢ Intervenção nos canteiros do Bairro Rosa, zona superior, à semelhança do já realizado
na zona inferior.

Cacilhas
➢ Construção do Parque Infantil na zona da Rua António Nobre (esta obra carece de
definição das obrigações envolvidas por parte da Câmara Municipal de Almada e da
União das Freguesias);
➢ Promover junto da Câmara Municipal de Almada o estudo para o acesso rampeado
entre a Travessa D. Sancho I e a Rua Barradas de Carvalho;
➢ Beneficiação do Parque Infantil da Praceta Jornal de Almada e colocação de um
sanecan.

Execução da 5ª fase de Beneficiação/Reparação dos Equipamentos (Bancos) instalados nas
quatro freguesias.

Situações a esclarecer com a Câmara Municipal de Almada:
•

Espaços referentes aos Ringues Desportivos da “Jerónimo Osório”, “Quinta da Horta”
e “Camilo Castelo Branco”.
No anterior mandato da Câmara Municipal de Almada, fomos informados que haveria
a intenção da requalificação destes espaços, resultando na nossa desresponsabilização
sobre os mesmos. Os munícipes continuam a fazer reclamações na União sobre o
estado precário dos equipamentos, nomeadamente, “Quinta da Horta” e “Jerónimo
Osório”.
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AMBIENTE E LIMEZA URBANA
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADES VALORIZADO
MAIS SEGURANÇA DOS CIDADÃOS

Promover uma maior e melhor qualidade de vida dos cidadãos que vivem e trabalham no
território da União será uma causa e uma prioridade permanente ao longo do ano de 2018.
Tal qualidade de vida será entendida e concretizada. No quadro de uma visão e abordagem
transversal, por dimensão do tema, de que se destacam os seguintes e respetivas ações que
nos propomos realizar:

Limpeza Urbana/Ambiente:
•

Recolha de Monos e Aparas de Jardim – criar condições para ultrapassar em 20% o
valor global recolhido em 2017;

•

Recolha de Sacos para Entulho – criar condições para ultrapassar em 15% o valor global
recolhido em 2017;

•

Solicitações telefónicas – criar condições para ultrapassar em 15% o valor global de
2017;

•

Em articulação com as Uniões de Freguesia e a Câmara Municipal de Almada,
promover solução para a recolha e acolhimento de animais domésticos, bem como,
intervenção especializada junto de animais (sobretudo canídeos) abandonados;

•

Assegurar, em articulação com a Câmara Municipal de Almada a desmatação regular
de zonas críticas do território da União, bem como, articular com a Câmara Municipal
de Almada, a varredura e limpeza das nossas ruas.

Mobilidade e Acessibilidades. Mais segurança dos Cidadãos:
•

Promover, em articulação com a Câmara Municipal de Almada, uma solução que
assegure uma circulação pedonal tranquila e segura dos cidadãos, na zona envolvente
ao Farol de Cacilhas;
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•

Promover, em articulação com a Câmara Municipal de Almada, uma solução que
assegure uma melhor acessibilidade na ligação da Rua D. Sancho I com a Rua D. João
IV e que sirva essencialmente as pessoas com dificuldades de mobilidade;

•

No quadro do Plano Municipal de Acessibilidades, articular e planear com a Câmara
Municipal de Almada, as medidas previstas e a implementar no território da União;

•

Propor à Câmara Municipal de Almada uma solução de atravessamento nas
passadeiras para peões portadores de surdez e cegueira;

•

Estudar com a Câmara Municipal de Almada e a Empresa Municipal de Estacionamento
e Circulação de Almada, soluções que permitam expandir a rota e circulação do
Flexibus a novas zonas do território da União, facilitando assim uma melhor
mobilidade para os cidadãos;

•

Articular com a Câmara Municipal de Almada, o Plano e respetiva implementação das
ações previstas para o território da União, no quadro do Plano “Almada Pavimenta”;

•

Em articulação com a Polícia de Segurança Pública, estudar soluções que assegurem
um policiamento de proximidade e ao mesmo tempo acompanhar o Programa “Escola
Segura”;

•

Em articulação com a Polícia de Segurança Pública e instituições/entidades locais,
planear e programar ações de sensibilização/informação sobre a temática “Segurança
dos Cidadãos”;

•

Participar no Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos;

•

No Plano mais específico do edificado urbano, acompanhar ativamente o
desenvolvimento das operações de reabilitação urbana, a decorrer no território da
União, bem como prosseguir a requalificação dos espaços verdes, nomeadamente no
Bairro Rosa (Pragal);

•

Estudar e propor soluções que qualifiquem a atual oferta de transportes dos TST, quer
nas carreiras e horários, quer igualmente na qualidade dos atuais abrigos para utentes;

•

Finalmente, continuar a assegurar uma Gestão Pública da Água, na linha das anteriores
orientações que permitiram a prestação do serviço de qualidade da nossa água
pública.
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ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO LOCAL

O território físico da União apresenta um conjunto de fatores que, numa lógica de um
desenvolvimento local (cultural, económico, social e patrimonial, entre outros) exigem uma
abordagem transversal e um conjunto de respostas que ajudem a potenciar o citado
desenvolvimento e, ao mesmo tempo, criem melhorar condições de atratividade para quem
nos visita e para quem cá reside e trabalha.

Nesse sentido, serão desenvolvidas as seguintes atividades, ao longo do ano de 2018:
➢ Tasquinhas e Burricadas de Cacilhas (em articulação com o Agrupamento 510
Escuteiros de Cacilhas);
➢ Festa da Gastronomia de Cacilhas (em articulação com a Associação do Comércio e
Serviços e Comerciantes);
➢ Concurso Gastronómico de Almada (Projeto da Câmara Municipal de Almada e que a
União apoiará localmente);
➢ Festas Populares de Almada (com iniciativas próprias da União em Cacilhas, Almada,
Cova da Piedade e Pragal);
➢ Marchas Populares de Almada (em articulação com o Movimento Associativo local);
➢ Animação de Espaços Públicos, no território da União (Programa a articular com o
Movimento Associativo e Agentes Culturais Locais).

INFORMAÇÃO

Garantir a qualidade da relação com a População, defendendo o serviço público, promovendo
a transparência e valorizando a participação da População:
•

Dar continuidade aos trabalhados de qualificação do atendimento ao público
designadamente telefónico, email e redes sociais, garantindo uma prestação de
serviços de proximidade à população, baseada na eficácia e eficiência.
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•

Assegurar a elaboração e divulgação de informação de interesse para os utentes sobre
as atividades e os serviços disponíveis designadamente Recolha de Monos, Recolha de
Sacos para Entulhos, Gabinete de Apoio, Apoio Jurídico, Rastreios.

•

Prestar informação e esclarecimento a pedidos apresentados pela População sobre
atividades.

•

Assegurar a análise, o tratamento e a resposta adequada às reclamações e sugestões
apresentadas pela População, num prazo não superior a 22 dias úteis, e implementar
ações preventivas e corretivas.

•

Garantir o tratamento, elaboração e divulgação atempadas de documentos
institucionais, nomeadamente, Opções do Plano, Prestação de Contas, Relatórios de
Atividades, Editais das Atas das Reuniões da Junta de Freguesia e Editais da Assembleia
de Freguesia.

•

Assegurar a informação relativa à atividade da União das Freguesias para divulgação
nos meios de comunicação, nomeadamente o Boletim da União.

•

Iniciaremos uma reformulação da imagem gráfica da União das Freguesias, com vista
a melhorar a estrutura do Site e Facebook, que permitam uma melhoria no acesso por
parte da População a informação relevante, designadamente Prestação de Contas,
Opções do Plano, Informação sobre serviços prestados pela União das Freguesias,
obras a realizar ou acontecimentos mais importantes que ocorram nas Freguesias.

•

Editar regularmente a Newsletter da União, de forma a divulgar a atividade da
autarquia e das instituições locais, com vista a permitir um maior e mais rápido
conhecimento das iniciativas de interesse a decorrer nas Freguesias.

•

Publicar periodicamente o Boletim Informativo da União e efetuar a sua distribuição
(cerca de 28 mil exemplares distribuídos).

•

Elaborar uma brochura institucional da União das Freguesias para divulgação das
competências, e serviços prestados, contatos úteis, entre outras informações
relevantes à População.

•

Garantir a medição, avaliação e divulgação dos níveis de satisfação dos utilizadores dos
serviços.

•

Continuar a privilegiar o contato direto com a população através de ampla divulgação
dos horários de atendimento dos membros do executivo (marcação prévia) e das
reuniões públicas (quinzenais, alternadamente nas quatro freguesias).
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•

Divulgar a utilização do Centro de Recursos e Espaços de Acesso Público à Internet em
funcionamento nas instalações das Juntas de Freguesia de Almada, Cova da Piedade,
Pragal e Cacilhas.

•

Continuar a assegurar a atualização periódica dos Painéis informativos colocados na
via pública.

•

Assegurar a criação gráfica dos materiais de divulgação das iniciativas promovidas pela
autarquia ou apoiadas por esta.

•

Assegurar a divulgação de iniciativas, projetos e acontecimentos junto da
Comunicação Social.

•

Manter organizado e ampliar o arquivo fotográfico da Junta.
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2. ELEMENTOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DAS OPÇÕES DO PLANO E
DO ORÇAMENTO
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2.1. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - PPI
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3. ORÇAMENTO 2018
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UNIÃO DAS FREGUESIAS
ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

3.1 NOTA AO ORÇAMENTO

Trata-se de um documento previsional das Receitas a arrecadar e das Despesas a realizar no
decorrer do próximo exercício pela União, que tem que ser aprovado pelo respetivo órgão
deliberativo.
A sua deliberação respeita rigorosamente as regras e princípios obrigatórios constantes do
Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei nº 162/99, de 14 de setembro,
pelo Decreto-Lei nº 315/2000, de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei nº 84-A/2002, de 5 de
abril, sendo o do seu equilíbrio, aquele que mereceu a maior atenção, uma vez que o
Orçamento tem de contemplar, pelo menos, a igualdade entre as Receitas e das Despesas
Correntes, já que não é permitida às autarquias a apresentação de propostas de orçamento
com défice.
A fim de propiciar aos eleitos do órgão fiscalizador, elementos de leitura mais condensada e
de visualização mais rápida dos dados, semelhantes aos de apresentação dos documentos
previsionais e, para permitir análises comparativas, a União preparou mapas e representações
gráficas que integram, como de costume, este conjunto de elementos.
Para Garantir a transparência dos atos públicos e a aproximação da autarquia com as
populações, deve ser dada publicidade dos documentos previsionais, através dos sítios na
INTERNET, depois de aprovados pela Assembleia, conforme é determinado obrigatoriamente
pela Lei das Finanças Locais.
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O orçamento das autarquias é o documento contabilístico onde são previstos todos os
encargos ou aplicações e onde são computadas as receitas ou origem de fundos, para um
período de tempo determinado e que após aprovação pelos órgãos competentes, se converte
em lei económica fundamental da administração local.

3.2. Mapa Resumo das Receitas e das Despesas
3.3. Gráfico da Estrutura das Receitas
3.4. Gráfico da Estrutura das Despesas segundo a Classificação Económica
3.5. Mapa Resumo das Despesas segundo a Classificação Orgânica/Económica
3.6. Gráfico da Estrutura das Despesas segundo a Classificação Orgânica
3.7. Resumo do Orçamento
3.8. Orçamento da Receita
3.9. Orçamento da Despesa
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Gráfico da Estrutura das Receitas
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Gráfico da estrutura das Despesas segundo
a classificação económica
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Gráfico da estrutura das despesas
segundo a classificação orgânica
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Administração Autárquica
Secretaria, Administração Geral
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Educação, Cultura e Desporto
Ação Social, Saúde e Juventude
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4. NOTA FINAL
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UNIÃO DAS FREGUESIAS
ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

4. NOTA FINAL

Os documentos aqui apresentados (Plano e Orçamento) foram compilados pelas normas
contabilísticas do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, (POCAL) após consulta
aos partidos da Oposição ao abrigo do seu estatuto (Direito de Oposição).
Destes documentos constam as atividades a desenvolver durante 2018 assim como o
orçamento necessário à sua concretização.
Apesar dos constrangimentos que nos são impostos pela Administração, queremos sublinhar
que estes documentos permitem dar continuidade aos compromissos assumidos para este
mandato, como sejam: o apoio ao Movimento Associativo, à Cultura, à Ação Social, à
Economia Local, a melhoria da mobilidade e a defesa da Escola Pública, da Saúde e do
Ambiente.

Almada, 28 de dezembro de 2017

