
O deputado André Almeida apresentou 
um relatório das actividades efectuadas 
no exercício do seu mandato na Assem-
bleia da Republica (AR).
Em termos genéricos ele destaca no seu 
trabalho os números, ou seja, pela ele-
vada produtividade versus tempo em 
funções (58 perguntas ao Governo/re-
querimentos, 45 deslocações, 36 audi-
ções, 17 audiências, 16 conferências, 18 
recepções ofi ciais na AR, 17 Interven-
ções em plenário, 13 iniciativas, 8 Rela-
tórios). Destaca também a assiduidade, 
estando presente em todas as reuniões 
com zero faltas, sendo o único deputa-
do do PSD com esse registo e também o 
único dos 15 eleitos pelo círculo de Avei-
ro.
Quanto ao trabalho parlamentar “pro-
priamente dito”, André Almeida releva 
no seu relatório, as acções no âmbito 
nacional (porta-voz do PSD nos debates 
sobre o programa Porta 65 – Arrenda-
mento por Jovens; porta-voz e autor do 
projecto de resolução que recomendava 
ao Governo a “adopção de medidas de 
excepção de apoio aos alunos do ensino 
superior com difi culdades económicas; 
representante do PSD no grupo de tra-
balho “qualifi cação” que se debruçou 
sobre o programa “novas oportunida-
des” e no grupo de trabalho que criou o 
Regime Jurídico dos Conselhos Muni-
cipais de Juventude; representante do 
PSD no grupo de trabalho sobre ciên-
cia) e as actividades com relevância 
para Arouca. 
Destas últimas, salientam-se as per-
guntas ao Governo sobre as seguintes 
matérias: denúncia no atraso dos paga-
mentos aos criadores de raça arouquesa 
(veio a efectivar-se o pagamento dias 
depois); sobre a aplicação do novo mapa 
judiciário e a eventual reestruturação 
do tribunal da comarca de Arouca; so-
bre a instalação do radar meteorológico 
na Freita; sobre o PRACE e a reestrutu-
ração da Direcção-Geral dos Impostos 
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e o possível Encerramento do Serviço 
de Finanças de Arouca; construção de 
Mini-Hídricas no Município de Arouca; 
situação e resolução do problema da 
falta de Médicos de Família nas fregue-
sias de Escariz, Mansores, Fermêdo e 
São Miguel do Mato; Denúncia da lacu-
na do programa “e-escola” sobre a im-
possibilidade de crianças IPSS não con-
seguirem aderir ao referido programa 
dando o exemplo do Centro Paroquial 
Rainha Santa Mafalda; “estado” da Via 
Estruturante Arouca-Feira.
Salientou ainda a “operação charme” 
que foi o “dia de Arouca” na AR em que 
estiveram presentes as forças vivas do 
concelho e se incluiu o concerto da ban-
da musical de Arouca e a sessão de di-
vulgação da raça arouquesa e uma mos-
tra da doçaria conventual e regional.

No seu relatório, André Almeida real-
çou o contacto que promoveu e manter 
com as forças vivas de Arouca (Juntas 
de Freguesia, principais associações, 
representantes na Assembleia Munici-
pal, Câmara Municipal e imprensa lo-
cal), dando como exemplo, a recente lei 
do tabaco, onde o enviou e o estudo in-
terpretativo da mesma a todos os esta-
belecimentos de restauração de Arouca, 
ou no caso, por exemplo do possível fe-
cho do serviço de Finanças local, essa 
informação foi enviada a todos os di-
rectamente envolvidos, neste caso a to-
dos os contabilistas, solicitadores e ad-
vogados de Arouca.”
O relatório completo do deputado An-
dré Almeida está disponível no seu blog 
andrealmeida.aroucaonline.com.
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