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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado um Voto de Pesar pelo falecimento do 
economista, jornalista e político Miguel de Sacadura Cabral Portas. Nascido a 1 de maio de 
1958 em Lisboa, enquanto jornalista, teve um importante desempenho na revista cultural 
Contraste, foi redator do semanário Expresso, bem como editor internacional da revista do 
aludido semanário, dirigiu o semanário Já, foi repórter da revista Vida Mundial, cronista no 
Diário de Notícias e no semanário Sol. Na sua adolescência esteve ligado ao movimento 
associativo dos estudantes do ensino secundário, aderindo em 1973, à União dos Estudantes 
Comunistas do PCP, fazendo parte da Comissão Central no ano seguinte. 
Em 1994 cria a Política XXI, plataforma que, em conjunto com o PSR, UDP e Independentes, 
deu mais tarde origem ao Bloco de Esquerda. Na frente deste partido político, foi eleito para o 
Parlamento Europeu em 2004 e novamente em 2009, integrando a Comissão de Orçamento e 
era Vice-presidente da Comissão Especial do Parlamento Europeu para a Crise Financeira, 
Económica e Social. 
Recordado por muitos como um homem frontal, íntegro, defensor das suas atitudes e 
reconhecedor dos seus erros, veio a falecer no dia 24 de abril de 2012 em Antuérpia, Bruxelas, 
aos 53 anos de idade. Foi igualmente aprovado endereçar à família enlutada, o presente voto 
de pesar – Voto de Pesar 
 
No contexto do Despacho nº 14460/2008, de 26 de maio, que veio regular o regime de acesso 
ao apoio financeiro no âmbito do programa das atividades de enriquecimento escolar, sendo 
considerada como tal, a atividade física e desportiva, e tendo já no corrente ano letivo, o 
ensino da atividade física e desportiva a todo o 1º Ciclo de Ensino Básico, sido assegurado por 
outra entidade, através de protocolo, urge manter o compromisso de uma forma mais regular 
e duradoura. Nesse sentido, a Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de Concurso 
Público Internacional para a Aquisição de Serviços de Desenvolvimento da Atividade Física e 
Desportiva no 1º Ciclo do Ensino Básico (AEC), bem como o programa do concurso, o caderno 
de encargos, a composição do júri e a delegação nestes das competências para a realização de 
audiências prévias, prestação de esclarecimentos e pronúncia sobre erros e omissões - 
Abertura de Concurso Público Internacional para a Aquisição de Serviços de 
Desenvolvimento da Atividade Física e Desportiva no 1º Ciclo do Ensino Básico (AEC) 
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A Câmara Municipal da Amadora, no âmbito da sua política de realojamento, que se pauta pela 
atribuição de habitação condigna, integrando os agregados familiares no tecido social urbano, 
desta forma resolvendo vários problemas sociais, aprovou as aquisições de dois fogos, de 
tipologia T2 e T4, sitos em Agualva-Cacém e de um fogo de tipologia T3 sito em Mem-Martins 
– Aquisição de fogos para realojamento. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora, ratificado o ato proferido pelo Presidente da Câmara, 
através do qual procedeu à 6ª alteração ao Orçamento da Despesa, referente ao ano de 2012 - 
Ratificação 
 


