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Candidatura da Arrábida 
a património mundial

Sessão Extraordinária

AAssembleia Municipal de 
Sesimbra promove uma sessão 

extraordinária sobre a candidatura 
da Arrábida a património mundial 
da UNESCO, no dia 25 de fevereiro, 
sábado, às 15 horas, na Igreja de 
Nossa Senhora do Cabo Espichel. 
Realizada num dos símbolos da 
Arrábida, a sessão conta com a par-
ticipação de Cristina Coelho e Heitor 
Pato, da Associação de Municípios da 

n.º

OConselho Municipal de Segu-
rança, que tomou posse no fi nal 

de julho do ano passado, na sessão 
extraordinária da Assembleia Munici-
pal, é presidido por Augusto Pólvora, 
presidente da Câmara Municipal. Tem 
funções de natureza consultiva, de 
articulação, informação e coopera-
ção, servindo de interlocutor entre o 
município e as entidades que tutelam 
as mais variadas áreas.
Para além dos representantes de um 
conjunto de instituições, das quais 

Conselho Municipal de Segurança
se salientam a Assembleia Munici-
pal, juntas de freguesia, forças de 
segurança, Proteção Civil, Ministério 
Público e Bombeiros Voluntários de 
Sesimbra, também o vereador da 
Proteção Civil, Francisco Luís, integra 
o conselho.
A primeira reunião decorreu em se-
tembro e centrou-se, essencialmente, 
no balanço de verão, na perspetiva 
de preparar a época balnear 2012, 
focando a atenção nas questões de 
segurança no concelho.

Aprática política deve ser vivida de for-
ma clara, transparente, inovadora 

e responsável como sinal de respeito 
pelas populações e cidadãos duma 
comunidade que os reconhece 
como seus diretos representantes 
na gestão do município. Esta defesa 
tem sido assumida pelos homens e 
mulheres que ao longo de mais de 
35 anos têm dado de si em prol dum 
Poder Local que promove o seu de-
senvolvimento, reforça as práticas 
de serviço público com qualidade, 
coopera na construção duma vida 
melhor e manifesta diariamente o seu 
espírito de coesão social no contexto 
regional e também nacional.
Acreditamos que estes valores devem 
ser implementados com rigor ao pro-
moverem serviços de qualidade entre os 
seus diretos colaboradores, eleitos e insti-
tuições tendo como referência os seus muní-
cipes e os cidadãos em geral.
É neste quadro de referência que a Assembleia 
Municipal adquiriu o Certificado da Qualidade 
colocando-a como pioneira a nível nacional neste 
processo de qualificação dos serviços do municí-
pio. Mas este processo de qualificação foi igual-
mente reconhecido pela AMRS com prémio de 
qualidade atribuindo uma menção Honrosa. 
É um incentivo e um sinal de corresponsabilidade 
para o futuro a julgar pela realização duma confe-
rência sobre A República e o Centenário da Cons-
tituição Portuguesa e da 9.ª edição da Assembleia 
Municipal de Jovens e das Cores da Cidadania. 
É fundamental dignificar os órgãos e valorizar as 
práticas dando realce às nossas responsabilidades 
e competências mas sempre a favor duma prática 
de proximidade com as populações do concelho.

Presidente da Assembleia Municipal de Sesimbra
Odete Graça 

Tomada de Posse

Região de Setúbal (AMRS), e 
do Grupo Coral de Sesimbra. 
A candidatura, dinamizada pela 
AMRS, em parceria com o Instituto 
de Conservação da Natureza e da Bio-
diversidade e as Câmaras Municipais 
de Sesimbra, Palmela e Setúbal, é um 
grande contributo para a afi rmação da 
Serra da Arrábida, e pretende valorizar 
as gentes, história, memória coletiva e 
os valores ímpares da região.
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Às 11 horas, 11 minutos e 11se-
gundos, no dia 11 do mês 11 

do ano 11 registou-se a maior 
capicua (número palíndromo 
que pode ser lido em ambas as 
direções) dos últimos cem anos. 
Neste dia, a Assembleia Muni-
cipal de Sesimbra também fez 
história, tornando-se a primeira 
em Portugal a receber o certifi-
cado de concessão do Sistema 
de Gestão da Qualidade (SGQ) 
pela Associação Portuguesa de 

Certificação (APCER). «Temos 
canalizado parte das nossas 
atenções para a criação de 
mecanismos de aproximação 
entre os órgãos de decisão do 
poder político e o compromis-
so de satisfazer as aspirações 
e necessidades dos cidadãos», 
afirmou Odete Graça, presiden-
te da Assembleia Municipal, 
durante a cerimónia, que de-
correu no Auditório Conde de 
Ferreira. Em representação da 

Câmara Municipal de Sesimbra, 
José Polido, vereador do Pelouro 
das Atividades Económicas, su-
blinhou o facto de a Câmara Mu-
nicipal ter sido também uma das 
primeiras a nível nacional a ser 
certificada pela APCER segundo 
a norma ENISO9001:2008. Enal-
tecendo o trabalho desenvolvido 
pela Assembleia Municipal, José 
Polido concluiu a sua intervenção 
afirmando que «hoje os muníci-
pes e cidadãos do concelho de 

Sesimbra podem recorrer aos 
seus órgãos autárquicos, Câ-
mara e Assembleia Municipal, 
na certeza de que as suas ne-
cessidades serão consideradas 
por serviços que privilegiam o 
enfoque no munícipe».
O vereador da Câmara Muni-
cipal de Mora, José Pinto, deu 
o seu contributo à cerimónia 
divulgando a experiência do 
município na implementação 
de um Sistema de Gestão Inte-
grado, nas áreas da Qualidade, 
Ambiente e Segurança, consi-
derado um exemplo por ter cer-
tificado três sistemas. 
Para finalizar as intervenções, o 
comandante Caldeira dos San-
tos, representante da APCER, 
felicitou a Assembleia Munici-
pal e toda a equipa de trabalho 
pela capacidade e empenho 
que revelaram na implementa-
ção e certificação do seu SGQ. 
«Estamos convictos que a cer-
tificação agora alcançada pela 
Assembleia e então conquistada 
pela Câmara constituirão uma 
vantagem competitiva e uma 
clara mais-valia para toda a co-
munidade municipal», revelou.

Oprojeto de desenvolvimento 
e implementação do Sistema 

de Gestão da Qualidade (SGQ) na 
Assembleia Municipal de Sesimbra 
foi distinguido com uma menção 
honrosa na 9.ª edição do Prémio da 
Qualidade do Distrito de Setúbal, 
que decorreu no dia 14 de dezem-
bro, no auditório da Escola Superior 
de Tecnologia do Barreiro.
Das 14 candidaturas apresentadas 
foram premiadas cinco, represen-
tando o que de melhor se faz nas 
autarquias locais em termos de 
serviço público.

A presidente da Assembleia Muni-
cipal, Odete Graça, acreditou desde 
o início que era «uma candidatura 
ganhadora». Para a autarca, a 
menção honrosa foi alcançada pela 
«originalidade do trabalho apresen-
tado e pela valorização que o SGQ 
trouxe à Assembleia».
A Câmara Municipal de Sesimbra 
também participou com os projetos 
Brincar Sesimbra, que decorre há 
mais de duas décadas e se dedica 
à ocupação dos tempos livres dos 
mais jovens, e Auditorias Internas 
de Âmbito e Valor Acrescentado.

Assembleia Municipal recebe menção honrosa
Prémio da Qualidade
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canalizado parte das nossas 
Câmara Municipal de Sesimbra, 
José Polido, vereador do Pelouro 

Assembleia Municipal pioneira
na certifi cação da Qualidade

Cerimónia



 «Sem a Constituição de 1911 não 
teríamos construído a de 1976. A 
segunda República “aprendeu” 
muito com a primeira, o que pos-
sibilitou, e bem, não repetirmos 
os mesmos erros e as mesmas 
imprudências», afirmou Vital Mo-
reira na conferência A República 
e o Centenário da Constituição 
Portuguesa, organizada pela As-
sembleia Municipal de Sesimbra 
para assinalar o Centenário da 
Constituição Portugue-
sa. Segundo o cons-
titucionalista, que 
traçou alguns 
dos prós e con-
tras da Primeira 
República, «o 
grande ideal re-
publicano era for-
mar cidadãos livres, 
capazes de pensar por 
si, de compreender as novas ins-
tituições e dar o seu contributo à 
sociedade».
Na altura, «Portugal tinha cerca 
de 80 por cento de analfabetos 
numa população de quase 6 
milhões de habitantes, e perto 
de 5 viviam nas zonas rurais do 
país sem saber ler e escrever», 
revelou Margarida Louro Fel-
gueiras, professora de história 
contemporânea. Para a docente, 
esta realidade fez com que «o 
ensino primário fosse aceite de 
imediato pela população e, para 
a maioria do povo, foi sinónimo 
de um “Homem novo”». A presi-
dente da Assembleia Municipal, 
Odete Graça, afirmou que «a ins-
trução pública foi sinónimo de 

A República e o Centenário 
da Constituição Portuguesa

Conferência

mudança de mentalidade, abriu 
a porta ao debate e marcou de 
forma abrangente a história po-
lítica e social de Sesimbra e de 
Portugal».
No campo cultural, Luís Ferrei-
ra, mestre em arte, património e 
restauro, salientou que a Cons-
tituição de 1911 «esteve longe 
do que se entenderia mais tarde 
por “cultura”». Porém, e apesar 
da falta de sensibilidade sobre o 

património, reconheceu 
que «foi esta Repú-

blica que plantou 
as sementes 
que ao longo 
do século XX 
foram efetivas 

relativamente ao 
património».

Já na área governa-
mental, João Aldeia, eco-

nomista e profundo conhecedor 
da história local, referiu que o 
movimento republicano em Se-
simbra data do início da década 
de 1890, ainda que só 18 anos 
depois se tenha fundado o pri-
meiro clube político na vila. «No 
decorrer do período da primeira 
República realizaram-se cinco 
eleições, mas só em 1919 é que 
se conseguiu formar uma lista de 
unidade entre as várias fações re-
publicanas», garantiu.
O evento reuniu dezenas de muní-
cipes ligados à área da educação,  
e terminou com a atuação da Aca-
demia de Música Bota Big Band, 
que recriou algumas das músicas 
tocadas durante a Implantação da 
República Portuguesa.

Eleito Por Um Dia
marca arranque
da Assembleia de Jovens

Ainiciativa Eleito Por Um 
Dia, que permite aos jo-

vens vivenciarem o dia a dia 
dos eleitos dos diferentes ór-
gãos autárquicos do concelho, 
marca a abertura da 9.ª edição 
da Assembleia Municipal de 
Jovens (AMJ).
«O entusiasmo manifestado 
pelos alunos no ano passado 
e as experiências que lhes fo-
ram proporcionadas pesou na 
nossa decisão em manter esta 
atividade», destaca Odete Gra-
ça, presidente da Assembleia 
Municipal de Sesimbra.
Este ano, a AMJ tem como tema 
O Papel dos Jovens na Comu-
nidade. Que Dinâmicas? Que 
Futuro?, e conta com a partici-
pação da Escola Básica Nave-
gador Rodrigues Soromenho, 
Escola Básica do Castelo, Es-
cola Secundária de Sampaio, 
Escola Básica Integrada da 
Quinta do Conde, Escola Bá-
sica 2,3+S Michel Giacometti 
e Escola Básica Integrada da 
Boa Água.
As propostas são depois apre-
sentadas pelas escolas e deli-
beradas pelos alunos na reu-
nião da Assembleia Municipal 
de Jovens, agendada para 19 
de maio.

Jovens deputados visitam 
Assembleia da República
Em março, os alunos partici-
pantes vão passar um dia na 
Assembleia da República, onde 
vão eleger a mesa da AMJ, as-
sistir a uma sessão e conhecer 
Assunção Esteves, a presidente 
do órgão.

Concurso 
As Cores da Cidadania
Outro dos projetos incluídos na 
Assembleia Municipal de Jo-
vens é o concurso As Cores da 
Cidadania, destinado aos alu-
nos dos 3.º e 4.º ano do 1.º ciclo 
do ensino básico do concelho 
de Sesimbra.
O concurso, que vai já na 5.ª 
edição, tem como objetivo pro-
mover a realização de trabalhos 
originais, individual ou em gru-
po, nas áreas da poesia e dese-
nho, e despertar nos jovens o 
gosto para as artes e o sentido 
crítico sobre a vivência em so-
ciedade.
Os trabalhos apresentados vão 
ser integrados numa exposição, 
que vai estar patente no Auditó-
rio Conde de Ferreira, durante a 
AMJ, entre 12 e 25 de maio.



Os impostos do Orçamento de Estado para 
2012 irão provocar mais pobres e pedintes 

nas instituições.
Vão cobrar 23 por centro de IVA a latas de sar-
dinha e atum como se se tratasse de caviar ou 
artigos de luxo.
Os governantes com a política de austeridade 
estão a deixar na miséria muitos portugueses.
Retiram os direitos adquiridos às pessoas que 
trabalharam uma vida inteira e descontaram 
dos seus ordenados para mais tarde poderem 
usufruir desses direitos, e exigem que os mais 
pobres paguem para os Senhores das parcei-
ras público-privadas.
Também já não se renegoceiam os contratos 
porque quem manda são os Senhores do gran-
de capital e do grande negócio.
Lamento que os governantes não defendam os 
pobres nem a classe média que pode criar ri-
queza ao país, e apenas pensem em números e 
como cortar direitos.
Devemos criar estruturas para desenvolver o 
país e incentivar a economia e o bem-estar das 
populações.
Devemos olhar, por exemplo, para a agricultu-
ra, que de momento está estagnada, e incenti-
vá-la a produzir para o consumo do país e além-
-fronteiras.
Devemos refletir sobre as nossas pescas e re-
conhecer que cada vez mais este setor sente as 
dificuldades em cada dia de labuta.
Também é importante pensar nos jovens, que 
sentem um vazio no seu futuro sem emprego e 
sem esperança em cada dia que passa.
Também os funcionários públicos e os refor-
mados são sempre o alvo de todas as políticas 
quando se trata de arrecadar verbas ou aplicar 
medidas de contenção.
Vale a pena repensar o futuro que queremos 
construir.

Pela democracia.

Carlos Matos
Grupo Municipal da AMCS
Associação Movimento Cívico por Sesimbra

Manuel José Pereira
Grupo Municipal da PS
Partido Socialista
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Esta newsletter foi escrita ao abrigo do novo acordo ortográfico.

Ogoverno apenas destrói conquistas de Abril. 
Corta subsídios de férias e Natal e dedu-

ções do IRS, vende ao desbarato empresas na-
cionalizadas, faz aumentos na saúde e transpor-
tes, sem equidade nos sacrifícios e poupando os 
mais ricos.
Sobrecarrega-se a classe média com aumentos 
incompreensíveis da água, luz, alimentação e IVA 
na restauração, este com severos reflexos na eco-
nomia e emprego. 
O combate à pobreza exige mais crescimento e 
emprego, não retórica política.
Parece querer-se poupar tudo agora, para “abrir 
os cordões à bolsa” antes de eleições. Ao “ar-
repio” das promessas eleitorais. Quem não se 
lembra: “Aumentos de impostos? Nem pensar.”
O despudor “pegou de estaca” neste governo 
inspirado pelo “ódio ideológico” aos servidores 
públicos e pensionistas. Além da profunda in-
justiça social, não será inconstitucional o corte 
a quem descontou toda a vida para a reforma 
sobre 14 meses e não apenas 12?
As consequências são as dificuldades extremas 
das famílias e uma diminuição ímpar do produ-
to como nem em 1975 aconteceu.

Orçamento municipal
Qual será a razão da debilidade atual da economia 
concelhia e do desemprego: a política orçamental 
dos governos ou as dívidas da Câmara?
Porque sabe-se o que custa gerir um orçamen-
to de 40M€ com uma dívida de 20M€. A maioria 
CDU nega as implicações nas empresas sesim-
brenses e nos seus trabalhadores.
Critico do governo em qualquer aumento de 
impostos, que faz o PCP na Câmara? Aumenta 
brutalmente impostos locais e serviços e, assim 
a espiral do endividamento.
E a incoerência do PSD? No governo faz o OE 
mais exigente e rigoroso da democracia portu-
guesa, em Sesimbra vota a favor e apoia sem 
condições um orçamento irreal e gerador de 
mais injustiça social.
Como vão famílias e empresas pagar estes aumen-
tos colossais? Simplesmente muitas deixam de pa-
gar!...
Vamos ver como será 2012? Ou a Câmara con-
segue diminuir a dívida bem abaixo dos 20M€, 
ou irá fazê-lo em 2013, ano de eleições?... Mas 
assim não vamos lá!

Desde que me envolvo nas lides da partici-
pação política ativa, o dia 3 de fevereiro foi 

um dos mais tristes, pela forma como os que fo-
ram eleitos para dirigir os destinos do concelho 
se demitiram de o fazer. 
Fico sinceramente consternado por o interesse 
público não ser defendido e salvaguardado, a 
bem de outros interesses. 
Há muito que a Câmara de Sesimbra se demi-
tiu de ser o agente regulador do ordenamento 
do território, para se transformar no dínamo 
da entrega da sua gestão a terceiros. Como 
um agente imobiliário, este executivo procura 
investidores em troca de lhes aprovar Planos 
específicos de ordenamento que lhes confiram 
direitos e mais-valias que deviam ser públicas. 
Foi assim na zona sul da mata e assim será na 
zona norte.
Com a aprovação deste Plano de Pormenor 
(PP) para a zona norte pretendem-se duas coi-
sas distintas, primeiro: - ver aprovado um PP, 
que funcionará, por si só, como um alvará de 
loteamento e garantia de direitos de construção 
futuros, para um promotor imobiliário, sobre 
um território até aqui agrícola-florestal e segun-
do: - condicionar a revisão do novo PDM que 
ao abrigo dos documentos supramunicipais, 
PROTAML e PNPOT, não poderiam enquadrar 
a carga construtiva proposta.
Na condução deste processo foram ditas meias 
verdades e repetida uma mentira, a de que to-
dos os pareceres tinham sido favoráveis, quan-
do a principal entidade reguladora envolvida, a 
CCDRLVT, deu um parecer claramente desfa-
vorável. Passo a transcrever o que está escrito 
na ata de reunião de conferência de serviços 
realizada em Lisboa, em setembro de 2009. 
Depois de um conjunto de criticas ao PP, onde 
queria destacar alguns aspetos levantados:

A incompatibilidade do PP com o PROTAML 
e com o PNPOT;
A excessiva densificação dos núcleos;
A possível transformação das unidades de 
alojamento turístico em 1.ª ou 2.ª residência 
para a população metropolitana;
Etc.

Pode ler-se:
Face ao exposto, emite (a CCDRLVT) parecer 
desfavorável ao PPZNMS e ao respetivo Rela-
tório Ambiental.
E assim com truques e displicência se preju-
dicou o concelho e os munícipes de Sesimbra 
uma vez mais.

•

•
•

•

Orçamento
do Estado 2012

Truques
e cenas tristes

Carlos Macedo
Grupo Municipal do BE
Bloco de Esquerda

Impostos
para o ano de 2012




