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MOÇÃO 
 

Arsenal do Alfeite: o Governo não pode fugir às suas responsabilidades 
 

 
Ao longo da sua vasta história, o Arsenal do Alfeite tem desempenhado um papel 
importante para Portugal uma vez que se trata do único estaleiro do país com 
capacidade para lidar, manter e reparar qualquer tipo de armamento utilizado 
pela Marinha Portuguesa.  
 
Os seus trabalhadores, os Arsenalistas são, naturalmente, uma das grandes 
mais-valias da empresa, tendo em conta a sua capacidade técnica e a dedicação 
e espírito de missão com que fazem o seu trabalho.  
 
Assim, não podemos deixar de olhar, com grande preocupação, para as mais 
recentes notícias sobre a falta de liquidez atual na Arsenal do Alfeite SA, que 
levou a que o subsídio de Natal não tenha sido pago juntamente com o salário 
de novembro, como é habitual na história do estaleiro, havendo ainda dúvidas 
sobre as reais capacidades de pagamento dos salários dos próximos meses.  
 
É a própria Administração quem admite que não será “minimamente possível a 
liquidação dos vencimentos, sem uma dotação financeira” e que tem feito 
pressão junto do Governo para que sejam libertadas as verbas necessárias, 
dizendo ter esperança “mas não mais do que isso”.  
 
Ora, o Governo não pode fugir às suas responsabilidades! O Ministro João 
Gomes Cravinho não pode reagir com indiferença e “atirar” todo o peso da 
resolução do problema para o Conselho de Administração até porque é o próprio 
quem admite que o problema é estrutural.   
 
E se o problema é estrutural, compete ao Estado, como único acionista da 
Arsenal do Alfeite SA, garantir as condições para viabilizar a estratégia que 
definiu, realizando os investimentos que a atual Administração aponta como 
essenciais (alargamento da doca e da ponte de cais, por exemplo) para que seja 
possível concretizar, junto da Marinha, o trabalho necessário e estabilizar a 
empresa, podendo depois pensar em desenvolver a sua ação junto de mercados 
externos.  
 
É fundamental que o atual Governo não desperdice o know-how do Arsenal e os 
esforços que já foram feitos, em momentos anteriores, para manter o estaleiro 
em atividade e garantir a sua viabilidade. É preciso investir no curto prazo para 
permitir uma solução de médio e longo prazo.  
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Assim, a Assembleia Municipal de Almada, reunida em sessão ordinária em 17 
de Dezembro de 2020, delibera: 
 

1- Saudar o Arsenal do Alfeite e todos os seus trabalhadores pelo esforço 
que tem sido feito para que a empresa seja viável e com trabalho no 
futuro; 

 
2- Exigir, do atual Governo, que assuma as suas responsabilidades, 

viabilizando, no imediato, os pagamentos aos trabalhadores e os 
investimentos necessários a estruturar a empresa para que possa ser 
posta em prática uma estratégia de sustentação e posterior 
desenvolvimento da sua atividade;  
 

3- Enaltecer a importância do Arsenal como um estaleiro de excelência e um 
polo fundamental no desenvolvimento do nosso país e da nossa região 
em particular. 

 
 
Almada, 17 de dezembro de 2020 
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