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---------------------------------ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS---------------------------- 

-----------------------------------------------------COMISSÃO PERMANENTE DE LÍDERES--------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------REUNIÃO nº 5 /Ano 2022--------------------------------------------------------- 

Data 25/05/2022--------------------------------------------------------------------------------------- Hora de Início 18H15 /Fim 19H30 

Presenças:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

José Manuel Correia--------------- 
António Fortunato-------------------- 
Leonor Marinheiro------------------- 
Rui Prudêncio -------------------------  
 

Luís Carlos Lopes---------------------- 
Jorge Santos---------------------------- 
Francisco Corvelo--------------------- 
Carlos Filipe---------------------------- 
 

Renato Monteiro--------------------- 
Pedro Castelo--------------------------
--------------------------------------------
-------------------------------------------- 
 

 
Assuntos tratados:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Informações sobre Assembleias Municipais Temáticas------------------------------------------------------------------------------- 

2- Informações sobre a Petição da A8-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Petição “Mais estacionamento Livre para os Trabalhadores”-----------------------------------------------------------------------  

4- Sessão Ordinária de Junho da Assembleia Municipal---------------------------------------------------------------------------------- 

5- Outros assuntos--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conclusões:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- O presidente da Assembleia Municipal deu as seguintes informações sobre as Assembleias Municipais Temáticas: 

a) Saúde – Serão contratos os serviços da Escola Nacional de Saíde Pública para uma 2ª fase do diagnóstico da 

Saúde no nosso Concelho, por eles realizado. Esta nova fase do estudo será uma mais valia para a AM 

Temática, pois pretende-se auscultar os vários atores do setor da saúde para encontrar soluções para os 

cuidados primários de Saúde em Torres Vedras.--------------------------------------------------------------------------------- 

b) Economia – Está em curso um procedimento de contratualização para aquisição de uma aplicação que 

permitirá ao Município ter acesso e cruzar dados empresariais relevantes. Esta ferramenta ficará ao dispor da 

Agência Investir mas será utilizada como suporte à organização das Assembleias Municipais Temáticas de 

Economia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Já foram reunidos alguns dados sobre os maiores setores de atividade no concelho.--------------------------------- 

c) Associações – Vai ser promovida uma Assembleia Municipal temática para associações desportivas e está a 

ser preparado um questionário que lhes será depois dirigido.--------------------------------------------------------------- 

d) Jovens – Arrancará no próximo ano letivo uma Assembleia Temática dirigida a alunos do 4º ano e que 

implicará deslocações, ao longo do ano, a todas as escolas com este nível de ensino.-------------------------------- 

2- Relativamente à petição sobre a A8, o presidente da AM informou que a Autoestradas do Atlântico está 

contratualmente impedida de fazer qualquer negociação sobre a matéria, mas que já foi feito um pedido de 

reunião sobre o assunto ao presidente do IMT.--------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Deu entrada nos serviços da Assembleia Municipal, por correio, uma petição coletiva com o título “Mais 

estacionamento Livre para os Trabalhadores”.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Por ter mais de 100 subscritores, esta Petição será agendada para a próxima sessão da Assembleia Municipal.---- 

4- A próxima sessão ordinária da AM está prevista para os dias 29 e 30 de junho e será antecedida de jantar convívio 

na Feira de São Pedro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficaram acordadas reuniões preparatórias da CPL para os dias 14 e 21 de junho.------------------------------------------- 

5- Pedro Castelo propôs um voto de louvor ao SCUT pela subida à II Liga em nome de toda a Assembleia Municipal 

e todos os presentes concordaram.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O presidente da Assembleia Municipal 

 

 

(José Manuela Correia) 


