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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SESIMBRA, REALIZADA 

NO DIA 04 DE JUNHO DE 2015 

 ---------- Aos quatro dias do mês de junho de 2015, no Auditório Conde de Ferreira, realizou-se a sessão 

ordinária da Assembleia Municipal de Sesimbra (AMS), sob a presidência da Sr.ª Joaquina Odete Martins 

da Graça, e secretariada pelos Srs. Carmen Dolores Mártires Marcelino Cruz e João Francisco da 

Conceição Ribeiro Narciso, Primeira e Segundo Secretários, respetivamente, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Apreciação da Atividade Municipal; ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Propostas da 12ª Assembleia Municipal de Jovens; --------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Cedência e Gestão da Piscina Coberta – protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de 

Sesimbra e o Grupo Desportivo de Sesimbra – 1.ª adenda;  -----------------------------------------------------------  

 ---------- 4. Doca Marinha Lda. – Ampliação de Estabelecimento - Interesse Público Municipal  -------------  

Reconhecimento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5. Alteração da composição da Comissão de Planeamento Estratégico e Atividade Económica e 

da Comissão de Finanças Municipais e Administração Autárquica (nºs 1 e 2 do artigo 70º do Regimento 

da Assembleia Municipal de Sesimbra). -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Feita a chamada verificaram-se as seguintes presenças:  -----------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Grupo Municipal da CDU - Joaquina Odete Martins da Graça, Francisco Manuel Soares 

Cordeiro, Nuno José Almeida Nabais Antunes, Rui João Graça Rodrigues, Alain Monteiro Grenho, Cármen 

Dolores Mártires Marcelino Cruz, Tiago José dos Santos Silva Aragão, João Francisco da Conceição Ribeiro 

Narciso, Maria José da Cruz Vieira Borges e Abel João Francisco Valadão,  -----------------------------------------  

 ---------- Pelo Grupo Municipal do PS – Manuel José Cardoso Alves Pereira, Pedro Miguel dos Santos 

Mesquita, Nelson Carlos Simplício Pólvora, Manuel Barros Cardoso, Ana Paula Gato Rodrigues Polido 

Rodrigues e Bertina João Pereira Duarte; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Grupo Municipal do PSD/CDS-PP - José Manuel Lobo da Silva e Joaquim José Mendes Dias; -  

 ---------- Pelo Grupo Municipal do MSU - Nuno Miguel Veiga Pinto Ribeiro e João Carlos Guimarães 

Rodrigues; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Grupo Municipal do BE – Sandra Mestre da Cunha. -----------------------------------------------------  

 ---------- Verificou-se ainda a presença do Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, Vitor 

Ribeiro Antunes; do Presidente da Junta de Freguesia do Castelo, Francisco Manuel Firmino de Jesus e da 

Presidente da Junta de Freguesia de Santiago, Ana Margarida Almeida da Cruz Narciso. -----------------------  
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 ---------- Comprovada a existência de quórum, vinte e quatro presenças, a Presidente da Assembleia 

Municipal, declarou aberta a reunião eram vinte e uma horas e vinte minutos. ----------------------------------  

 ---------- Verificou-se também a presença do Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra (CMS) Augusto 

Manuel Neto Carapinha Pólvora, da Vice-Presidente Felícia Maria Cavaleiro da Costa e dos Vereadores 

José Henrique Peralta Polido, Sérgio Manuel Nobre Marcelino, Américo Manuel Machado Gegaloto, 

Claudia Sofia Durand Cocharra Gorjão da Mata e Francisco José Pereira Luís.   -----------------------------------  

 ---------- A Presidente da Assembleia após cumprimentar todos os presentes na sala, informou que tinha 

solicitado a substituição para a presente sessão a Deputada Isabel Alexandra Ribeiro Leão faias (PS), por 

razões de ordem profissional, sendo convocado para a substituir a Deputada Bertina João Pereira Duarte. --  

 ---------- Também a Deputada Maria Helena dos Santos Cancela Cordeiro, não pudera comparecer por 

razões de ordem profissional, sendo substituída pelo Deputado Abel João Francisco Valadão. ---------------  

 ---------- A Presidente da Assembleia Municipal deu depois início ao “PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM 

DO DIA”, dirigindo-se em primeiro lugar ao público que acompanhava a Assembleia Municipal, em 

particular aos jovens Deputados da Assembleia Municipal de Jovens, professores, munícipes, 

Comunicação Social e deu também um cumprimento especial e afectivo ao Deputado José Guerra, 

desejando as melhoras e uma rápida recuperação. -----------------------------------------------------------------------   

 ----------  Em matéria de informações, deu conta da 1ª Edição do projecto da Cidadania que este ano se 

realizara pela 1ª vez, tendo sido dedicada ao Ensino Secundário, Profissional e a alguns alunos do 3º Ciclo 

e alunos da AMJ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que de acordo com a avaliação da Comissão de Líderes, este Projeto decorrera duma 

forma francamente positiva, bastante entusiasta, quer com a participação dos alunos, abertura por parte 

das escolas e cooperação dos professores, esperando-se que a avaliação completa do Projeto pudesse 

ocorrer após o contributo dos professores, escolas e alunos. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Em seguida, falou do Projeto do concurso “As Cores da Cidadania”, dizendo que já estava na 8ª 

Edição e que haviam colaborado muitas escolas do 1º ciclo, totalizando 220 trabalhos apresentados, o 

que entusiasmara para que se desse continuidade ao projecto em termos futuros. -----------------------------  

 ---------- Referiu que que se destacava uma situação menos positiva, salientando que seria importante a 

participação dos elementos da Assembleia Municipal na Cerimónia de entrega dos prémios e finalização 

da 8ª edição do concurso “As Cores da Cidadania”. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse ainda que a 12ª edição da AMJ continuava a ter uma empenhada participação dos 

professores e saudou os jovens desejando-lhes muitos êxitos nas suas vidas escolares e pessoais. ---------  
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 ---------- Acrescentou ainda que iria ser feita uma avaliação que numa 1ª fase já havia sido colocada ao 

nível da Comissão de Líderes e acreditava que essa avaliação seria positiva, com as sinalizações das 

questões que seriam salvaguardadas para uma melhoria do projeto do próximo ano. --------------------------  

 ---------- Informou em seguida que uma vez que a CMS estava numa reestruturação do seu site, tudo o 

que podia advir dessa reestruturação tocava à AM no funcionamento da plataforma, estando a PAMS a 

sofrer algumas inacessibilidades, esperando que o site fosse restaurado por completo. -----------------------  

 ---------- Prosseguiu a sua intervenção referenciando as três atas que já tinham sido divulgadas pelos 

colegas Líderes de Grupos Municipais, começando pela ata da reunião de 28 de abril de 2014, que não 

havendo quaisquer observações, foi submetida a votação. -------------------------------------------------------------  

 ---------- A ata foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguiu-se a ata da reunião de 27 de junho de 2014, que também não tendo sido feitas nenhumas 

observações, foi submetida a votação. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A ata foi  aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, a ata da reunião de 21 de julho de 2014, que também não teve questões a colocar, foi 

submetida a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------  

 ---------- Continuando, a Presidente informou que o expediente recebido na AMS desde a realização da 

última sessão fora divulgado e colocado à disposição dos Deputados, perguntando em seguida se havia 

alguma questão a colocar, não se verificando qualquer questão. -----------------------------------------------------  

 ---------- Informou depois que se estava a ter na presente sessão, um procedimento de inovação, tentando 

projectar o que era a ordem de trabalhos e o que eram os documentos da Assembleia. ----------------------- 

 ---------- Sendo este um patamar de experiência, corria-se o risco de não correr como se esperava. ---------  

 ---------- Nesta dinâmica, a Presidente informou que se passara a um momento, que a própria referiu 

como “particularmente querido mas simultaneamente doloroso”, por se reservar um silêncio de 

recolhimento a um Sesimbrense que lutara por sesimbra, que se empenhara, quer do ponto de vista local 

e sobretudo a nível nacional, pugnando por aquilo que eram as políticas pelas quais era responsável 

enquanto ministro da República. Tratava-se do falecimento do Senhor Engenheiro Eduardo Pereira. ------  

 ---------- Referiu ainda que a Câmara Municipal de Sesimbra tivera o seu gesto de solidariedade para com a 

família, amigos e com o Partido Socialista, que o Senhor Engenheiro representava. -----------------------------  

 ---------- Nesse sentido, foi cedido o uso da palavra ao Deputado Manuel José Pereira, que cumprimentou 

todos os presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Em seguida, fez  a leitura do Voto de Pesar. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Faleceu no passado dia 9 de maio, aos 87 anos, o Eng.º Eduardo Ribeiro Pereira. --------------------  
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 ---------- Eduardo Pereira, nascido em Sesimbra, na Rua da República, em 28 de junho de 1927, foi uma 

pessoa ímpar que se impôs, pelo seu esforço e qualidades pessoais, humanas e cívicas, não só na sua área 

de atividade profissional mas também na atividade política. -----------------------------------------------------------  

 ----------  Casado com Maria Luísa Pereira, teve 6 filhos, 16 netos e uma bisneta. ---------------------------------  

 ---------- Foi um Sesimbrense ilustre que protagonizou diversas causas na sua Terra, de entre as quais se 

destacam o apoio às ideias, projetos e respetivas obras do Porto de Abrigo, do Ginásio-Sede, e do Quartel 

dos Bombeiros, bem como a sua participação ao longo de décadas na direção da Liga dos Amigos de 

Sesimbra e como colunista do jornal “O Sesimbrense”. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Enquanto estudante foi ainda desportista de mérito, quer ao serviço da Associação de Estudantes 

da sua Escola – o Técnico – quer no seu Clube de sempre, o Benfica, onde havia ainda de desempenhar 

cargos diretivos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em termos profissionais teve um vasto percurso, dirigindo diversas obras de vulto, no Continente, 

nos Açores, em Moçambique e em Espanha. Foi ainda co-fundador da empresa “Consulmar” e exerceu 

funções de professor convidado no Instituto Superior Técnico. Assumiu funções de gestão num conjunto de 

empresas, como administrador delegado ao serviço do Banco de Fomento Nacional. ---------------------------  

 ---------- Destacou-se também, e sobretudo, como cidadão de grandeza nacional, presença empenhada no 

governo e no parlamento em representação do Partido Socialista ao serviço da República Portuguesa. ---  

 ----------  Entre 1975 e 1976, nos IV e VI Governos Provisórios, desempenhou os cargos de Secretário de 

Estado da Habitação e de Ministro da Habitação, Urbanismo e Construção; ---------------------------------------  

 ---------- Eleito em abril de 1976 Deputado à Assembleia da República nas listas do Partido Socialista, pelo 

círculo da Guarda, foi posteriormente reeleito em 1979, 1980, 1983, 1985, 1987, 1991, 1995 e 1999, 

sempre pelo círculo eleitoral de Setúbal; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De julho de 1976 a janeiro de 1978 desempenha as funções de Ministro da Habitação, Urbanismo 

e Construção no I Governo Constitucional e de junho de 1983 a novembro de 1985 exerce as funções de 

Ministro da Administração Interna do IX Governo Constitucional; ----------------------------------------------------  

 ---------- Membro da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional entre 1991 e 2002, é seu presidente na 

legislatura 1995-1999. Membro da Comissão Eventual de Acompanhamento da Situação em Timor Leste, 

entre 1991 e 2002. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi também Autarca e homem do Poder Local, quer na nossa Assembleia Municipal, nos 

mandatos 1977/1979, em que foi 1º Secretário da Mesa, e 1980/1982, quer como candidato a Presidente 

da Câmara Municipal de Lisboa em 1982, tendo sido eleito Vereador. -----------------------------------------------  
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 ---------- Em 1988 foi nomeado membro do Conselho de Curadores da Fundação do Oriente, cargo que 

desempenhou até 2003. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Deixou a atividade parlamentar em 2002 e em 2003 foi um dos promotores da criação da 

Associação dos Ex-Deputados da Assembleia da República sendo o seu primeiro presidente. -----------------  

 ---------- De destacar ainda a condecoração municipal que há cerca de um ano, por proposta dos 

Vereadores do PS, lhe foi atribuída pela Câmara Municipal de Sesimbra – a Medalha de Mérito Grau Ouro, 

atendendo ao seu percurso político, social e profissional. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Para além de diversas distinções de países estrangeiros, a nível nacional foi agraciado com a Grã 

Cruz da Ordem de Mérito de Portugal, em junho de 2007 ---------------------------------------------------------------  

Por tudo isto, e muito mais que fez ao longo da sua vida, é sincero desejo desta AM que constitua para 

todos nós e para todos os sesimbrenses, um exemplo a seguir. --------------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal de Sesimbra solidariza-se ainda pelo facto de estar já a ser estudada a 

possibilidade de, se possível já no próximo dia 28 de junho, em que faria 88 anos, poder ser atribuído o 

seu nome a um topónimo, em zona expressiva e apropriada, na vila de Sesimbra, pretendendo desde já 

associar-se a essa homenagem. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em 4 de junho de 2015, certa de interpretar o 

sentir da População do Concelho, presta a sua sentida homenagem ao Sesimbrense ilustre, ao Militante 

político, ao Democrata, ao Cidadão que se entregou às causas do desenvolvimento do País, da 

Democracia e da dignidade das Instituições Politicas, Eduardo Ribeiro Pereira, e apresenta as mais 

sentidas condolências à sua família. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------   Que descanse em paz! ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Deliberamos ainda a divulgação deste documento junto dos seus filhos e restante família, bem 

assim como a sua publicação na comunicação social local e regional, devendo também ser remetida para 

conhecimento aos restantes Órgãos Autárquicos do Concelho e aos órgãos de direção distrital e nacional 

do PS. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os Grupos Políticos representados na AM” -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, foi ainda guardado um minuto de silêncio em sua memória. -------------------------  

 ---------- A Presidente da Assembleia Municipal de Sesimbra colocou à votação uma proposta de 

alteração da “Ordem de Trabalhos”, que resultava duma abordagem realizada ao nível da Comissão de 

Líderes, atendendo a vários factores, nomeadamente a participação dos jovens na AMJ e o próprio ponto 

da Apreciação da Atividade Municipal, que era sempre moroso. ------------------------------------------------------  
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 ---------- Nesta conformidade a organização da presente sessão ficou do seguinte modo: ---------------------- 

 ---------- Ponto 2. Da Ordem de Trabalhos – Propostas da 12ª AMJ. -------------------------------------------------  

 ---------- Inicia-se o “Período Antes da Ordem do Dia – PAOD” com a seguinte ordem de assuntos: -------  

 ---------- “Saudação à 12ª Assembleia Municipal de Jovens”; ----------------------------------------------------------  

 ---------- “Saudação – Luis Sénica”; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Tomada de Posição que a CMS tomou em relação às Restrições à pesca da sardinha”; -----------  

 ---------- “Subscrição da Moção enviada pela CMS relativamente aos Acordos Coletivos de Empregador 

Público (ACEP); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Recomendação apresentada pelo PSD relativamente ao Conselho Municipal de Pescas da 

Sardinha”;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “ Moção apresentada pelo Grupo Político da CDU em que refere a construção de um Poder 

Local Democrático Sólido, afirmar a Capacidade de Resposta às necessidades das populações e exigir o 

fim das Limitações à Contratação de Trabalhadores”; ------------------------------------------------------------------  

 ----------  “Período de Intervenção Aberto aos Cidadãos”. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- “Período da Ordem do Dia”: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Apreciação da Atividade Municipal; ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Cedência e Gestão da Piscina Coberta – protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de 

Sesimbra e o Grupo Desportivo de Sesimbra – 1.ª adenda;  -----------------------------------------------------------  

 ---------- 4. Doca Marinha Lda. – Ampliação de Estabelecimento - Interesse Público Municipal  -------------  

Reconhecimento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5. Alteração da composição da Comissão de Planeamento Estratégico e Atividade Económica e 

da Comissão de Finanças Municipais e Administração Autárquica (nºs 1 e 2 do artigo 70º do Regimento 

da Assembleia Municipal de Sesimbra). -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Esta votação foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente aproveitou para lembrar os munícipes que, querendo, deveriam preencher os 

impressos para poderem intervir no Período de Intervenção Aberto aos Cidadãos. -----------------------------  

 ---------- Passou-se de seguida, ao 2º ponto da Ordem de trabalhos: “Propostas da 12ª Assembleia 

Municipal de Jovens”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS deu abertura ao ponto respeitante às propostas da 12ª Edição da AMJ, 

dizendo que seriam lidas pelos respectivos líderes colegas das escolas e que teriam depois os 

comentários dos Líderes de bancada bem como do Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra e, 

eventualmente de algum Vereador. Após deliberação destas propostas, que deviam ser entendidas como 
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uma Recomendação, que a AMS faria à Câmara Municipal, para que fossem consideradas num novo 

Plano de Atividades, uma vez que se tratava de um tema bastante integrado na vida de Sesimbra que era 

o Mar. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Convidou o 2º Secretário da Mesa da AMJ a fazer os cumprimentos da apresentação em nome da 

Presidente da AMJ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---  

 ---------- O 2º Secretário começou por dizer que estava em representação da colega Presidente da AMJ, 

cumprimentou os presentes e deu como aberta esta ordem de trabalhos, desejando que fosse uma 

sessão calma e que corresse tudo pelo melhor. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS deu a palavra à líder de bancada da Escola Secundária de Sampaio, Andreia 

Leal, para apresentação da proposta da sua Escola: ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Sesimbra é uma povoação que tem uma longa história de relação com o mar. O rei D. Sancho I 

outorgou-lhe uma carta de foral, em 1201, e no reinado de D. Dinis foi criada uma pequena aldeia de 

pescadores junto ao mar, a Póvoa da Ribeira de Sesimbra. -------------------------------------------------------------  

 ---------- A abundância de peixe no mar de Sesimbra contribuiu para que a população descesse do castelo, 

tornando-se a vila um importante porto de pesca. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na época dos Descobrimentos, a construção naval e o abastecimento de embarcações ajudou à 

fixação de população, e a povoação cresceu em número de habitantes. --------------------------------------------  

 ---------- A atividade piscatória e as artes a ela associadas constituíram o modo de vida das gentes de 

Sesimbra até ao século XX. Nas últimas décadas deste século, a massificação do turismo fez das praias e 

do mar do nosso concelho uma concorrida estância de veraneio. -----------------------------------------------------  

 ---------- A criação do Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, por Decreto-Lei de 1998, embora limitando 

a pesca, veio reforçar a importância do mar de Sesimbra, pela sua biodiversidade e pelas mais de mil 

espécies de fauna e flora marinhas aí existentes. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em Sesimbra, os órgãos do poder local democrático sempre valorizaram a importância do mar 

para o concelho, como fator de dinamização da atividade económica, gerador de emprego, fomentador 

do turismo e de atividades lúdicas. Nas últimas décadas realizaram-se vários eventos patrocinados pela 

autarquia alusivos ao mar. Em novembro de 2013 foi realizado um seminário intitulado «Sesimbra e o 

Mar, Uma Pluralidade de Olhares», que abordou temas tão variados como a preservação do património 

piscatório, a pesca, o Parque Marinho Professor Luiz Saldanha e o turismo. Está previsto para breve a 

instalação do Museu do Mar e da Pesca. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sendo este o concelho onde vivemos, pensamos que também nós, jovens, podemos dar o nosso 

contributo para que o mar de Sesimbra traga mais benefícios a todos quantos aqui vivem. -------------------  
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 ---------- Apresentamos à 12ª edição da Assembleia Municipal de Jovens as seguintes propostas para 

debate.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Propostas para debate: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Para a promoção da atividade piscatória: ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Auscultar a opinião da comunidade piscatória em relação à forma de fomentar e proteger a pesca 

da sardinha; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sensibilizar as autoridades competentes para a necessidade de realizar estudos científicos que 

definam inequivocamente as espécies piscícolas e os períodos de pesca, de forma a permitir às 

comunidades piscatória planear a sua atividade atempadamente; --------------------------------------------------- 

 ---------- Incentivar a criação de viveiros de aquacultura. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para a dinamização do turismo: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sensibilizar as agências de turismo nacionais para promoverem as potencialidades turísticas de 

Sesimbra; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Organizar visitas a praias de difícil de acesso; -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Melhorar os acessos às praias do concelho; ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Realizar um protocolo com o NECA para a organização de visitas a grutas costeiras; ----------------- 

 ---------- Celebrar um protocolo com a empresa «Hipottrip» para a introdução do autocarro anfíbio em 

Sesimbra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para a dinamização dos desportos náuticos: --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Organizar campeonatos de pesca radical;------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Criar um portal para divulgar as escolas náuticas do concelho; --------------------------------------------- 

 ---------- Promover e organizar um campeonato, a nível nacional, de skimming; ----------------------------------- 

 ---------- Promover a prática do desporto náutico junto das escolas do concelho. ---------------------------------- 

 ---------- Para a proteção do ambiente: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Promover campanhas de limpeza da água e das praias ao longo de todo o ano. ----------------------- 

 ---------- Na cultura: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Organizar anualmente uma “Festa do Mar”; --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Organizar um concurso de esculturas na areia.” ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS agradeceu o contributo, dizendo que a proposta fora aprovada por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida deu a palavra ao líder de bancada da Escola Básica 2,3 de Sesimbra Navegador 

Rodrigues Soromenho, Tiago Carvalho para proceder à leitura da proposta da sua Escola, subordinada ao 
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subtema “Tradição e Tecnologia em Sesimbra. Um mar de possibilidades”. --------------------------------------- 

 ---------- “A 12.ª edição da Assembleia Municipal de Jovens de Sesimbra, cujo tema é “O Mar de Sesimbra 

na Europa e no Mundo” Transformou-se numa enorme responsabilidade para nós, porque para além de 

reconhecermos a importância do Mar para o concelho de Sesimbra, também temos como patrono, o 

navegador Sebastião Rodrigues Soromenho, que fez do Mar a sua estrada e navegando, muito contribuiu 

para o conhecimento do Mundo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Todos sabemos que o Concelho de Sesimbra é tradicionalmente ligado ao setor das pescas e ao do 

turismo e o Mar é um elemento fundamental para essas duas atividades. Assim sendo, é importante, não 

só, manter em condições esse bem, com medidas de conservação e preservação ambiental, mas 

sobretudo dar-lhe o destaque que merece, para o nosso país e para a Europa e o Mundo. -------------------- 

 ---------- O nosso Agrupamento de Escolas tem projetos internacionais a decorrer e pretende num futuro 

próximo complementar o seu projeto educativo, com medidas que permitam ultrapassar as fronteiras 

nacionais dando assim a toda a comunidade escolar a possibilidade de contactar com outras realidades 

de forma a melhorar as aprendizagens. Também por esta razão, o tema da 12.ª Assembleia Municipal de 

Jovens se tornou importante para a bancada que lidero, pois é mais um desafio que nos é colocado, ou 

seja, tentar criar propostas que tornem o Mar de Sesimbra, visível na Europa e no Mundo.  ------------------ 

 ----------   Com este trabalho pretendemos aliar a tradição ao futuro e, por essa razão, subordinámos as 

nossas propostas ao subtema: “Tradição e Tecnologia em Sesimbra. Um mar de possibilidades.” ----------- 

 ---------- Assim sendo as propostas que criámos e apresentamos para debate são: ------------------------------- 

 ---------- Criação de um evento para o Guiness Book of Records – A maior caldeirada à pescador de 

Sesimbra, do Mundo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Organização de almoços para os turistas, confecionados pelos pescadores, e degustados, em 

ambiente da faina piscatória, a bordo ou na doca; ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Desenvolvimento de uma App, de distribuição gratuita, que publicite e divulgue todos os eventos e 

atividades ligados ao mar, que se realizem em Sesimbra; --------------------------------------------------------------- 

 ---------- Promoção anual, da regata internacional “Navegador Rodrigues Soromenho”, com embarcações 

tradicionais dos países participantes; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Conceção de um jogo interativo online (Simulador de mergulho que utilize imagens subaquáticas 

da Baia de Sesimbra); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Instalação de câmaras subaquáticas em pontos estratégicos da Baía de Sesimbra que 

transmitissem imagens, em direto, para plasmas colocados numa sala do, em breve, renovado Museu do 

Mar; ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Criação de um canal Youtuber com a figura do “Pexito” para fazer o upload de pequenos vídeos 

promocionais das atividades ligadas ao Mar, em Sesimbra; ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Promoção de um evento trimestral designado por “presente de despedida” levado a cabo no 

aeroporto de Lisboa (Zona de Partidas), entregando aos Turistas que saem, uma lembrança de Sesimbra – 

Pequeno folheto com texto em Inglês e uma pequena lata de conserva, ou uma fatia de farinha torrada.“ 

 ---------- De seguida a Presidente da AMJ deu a palavra ao líder de bancada da Escola Básica Integrada da 

Boa Água, Tiago Fachadas, que começou por cumprimentar o público e em seguida referiu estar 

orgulhoso por se apresentar e discutir propostas relativas a um tema tão actual e importante para o País 

e para o Concelho em particular. Procedeu depois à leitura da proposta da sua Escola: ------------------------ 

 ---------- “O tema desta 12ª Assembleia Municipal de Jovens “O Mar de Sesimbra na Europa e no Mundo” 

leva-nos para este nosso mar, já tanto navegado mas capaz de continuar a ser navegado e explorado, por 

muito anos desde que o seja de uma forma responsável. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- As zonas costeiras são consideradas das mais importantes do ponto de vista ecológico e 

económico devido ao papel crucial que desempenham no funcionamento dos ecossistemas do planeta e 

dos inúmeros recursos marinhos que proporcionam ao Homem. ------------------------------------------------------ 

 ---------- Neste início de século XXI assiste-se a um recrudescimento do interesse pelo mar, este não surge 

por acaso, mas sim do reconhecimento global da sua importância em diversas vertentes: politica, 

estratégica, económica, científica… Os dados estatísticos mostram que o comércio marítimo mundial está 

a crescer; a extração de energias, quer fósseis quer renováveis, do mar tem grande potencial de 

crescimento; o turismo relacionado com o mar evolui muito rapidamente; as recentes descobertas de 

novos produtos de biotecnologia e até de novas formas de vida, fazem prever a existência de recursos 

marinhos de que não suspeitávamos. A maior capacidade de investigação aliada à curiosidade científica 

no valor do mar para a economia contribuem também para este renovado interesse pelo mar. ------------- 

 ---------- O Concelho de Sesimbra tem uma faixa costeira com cerca de 45 km, correspondendo a cerca de 

53,4% do perímetro total do concelho, dos quais 18 Km correspondem a costa ocidental e 27 km a costa 

meridional. Neste litoral é possível encontrar uma diversidade paisagística e ambiental notável, com 

praias de qualidade superior, que são destino de eleição para milhares e milhares de pessoas. É um local 

com uma enorme riqueza natural, ao nível da fauna e flora, e de habitats terrestres e marinhos que 

representam o que a região tem de mais rico: uma fonte de vida marinha que se renova ano após ano e 

que deve ser bem cuidada por todos para garantir a sua sustentabilidade a longo prazo. --------------------- 

 ---------- É pois necessário acompanhar este crescimento do interesse pelo mar de uma forma inteligente, 

recolhendo os benefícios que dele advêm de uma forma responsável, garantindo a sua sustentabilidade 
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por muitos anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, consideramos ser fundamental uma visão global, que permita uma gestão sustentada e 

inteligente do MAR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Propostas para debate: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  Realização de um conjunto de documentários sobre o MAR de Sesimbra… ------------------------------ 

 ---------- Implantação de Recifes Artificiais, recorrendo a módulos de betão e ao afundamento de antigos 

navios;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- -Facilitar a instalação de unidades de aquicultura offshore; -------------------------------------------------- 

 ----------  Desenvolver contactos para a instalação de um centro de investigação que potencie o que o mar 

de Sesimbra nos dá.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Seguidamente, a Presidente da AMS deu a palavra ao representante da Bancada da Escola Básica 

Integrada da Quinta do Conde, Luís Ribeiro, em substituição da colega líder Adriana Borges, o qual 

depois de cumprimentar os presentes, passou a apresentar a proposta da sua Escola: ------------------------- 

 ---------- “O tema deste ano, "o mar de Sesimbra na Europa e no mundo", vem ao encontro de um dos 

maiores bens do nosso concelho, o mar. Sesimbra, como concelho piscatório, sempre teve no mar a sua 

maior fonte de rendimento. Esta tendência tem-se mantido com a vinda de muitos turistas para o nosso 

concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Nos dias de hoje, Sesimbra é um concelho com grande vocação para o turismo, constituindo este 

um dos aspetos principais para a sua economia. Com efeito, os seus hotéis de qualidade, a sua 

gastronomia ligada ao mar, a sua incrível beleza natural, tendo como principal atração praias 

inigualáveis, são motivos, pelos quais vale a pena visitar o nosso concelho.  --------------------------------------- 

 ---------- Como sabemos, o nosso concelho tem características que o tornam único. No entanto, o 

conhecimento de Sesimbra e do seu mar pode ser alargado, estando ainda abaixo das suas 

potencialidades, especialmente, ao nível turístico. Para concretizarmos esta tarefa, teremos de explorar 

cada vez mais o lema “Sesimbra é peixe”, assim como todos os aspetos que fazem de Sesimbra um local a 

visitar, tendo como mote principal “O mar de Sesimbra”, pois, sem ele, Sesimbra não seria o local 

privilegiado que é.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Nós, jovens deste concelho e deste Projeto, somos os cidadãos a quem também cabe a tarefa de 

mostrar Sesimbra, a sua gente, a suas praias, a sua gastronomia e as suas tradições ao mundo. 

Pretendemos, assim, com as nossas propostas promover e divulgar esta região com grande interesse 

histórico-cultural, sempre de braços abertos a novos visitantes dos vários cantos do mundo, e propor 

atividades que impulsionem o Turismo e que mostrem este mar tão especial. ------------------------------------- 
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 ----------  Somos nós, que temos o privilégio de divulgar o mar de Sesimbra à Europa e ao mundo para que 

este se torne num local ainda melhor e mais conhecido.----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Propostas para debate: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Aproveitamento do Mar para impulsionar o turismo e a economia do concelho: ----------------------- 

 ---------- Aproveitamento de barcos já existentes e das aiolas para fins turísticos; --------------------------------- 

 ---------- Criação de um centro de mergulho especializado em barcos naufragados; ------------------------------ 

 ---------- Realização de uma variedade de atividades lúdicas aquáticas ou junto ao mar Sesimbra, na época 

balnear e nos fins-de-semana; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Realização de workshops sobre atividades aquáticas; --------------------------------------------------------- 

 ---------- Realização de provas desportivas aquáticas, ao longo de todo o ano, com destaque nacional e 

internacional;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Criação de mais Festivais de gastronomia relacionados maioritariamente com o mar; --------------- 

 ---------- Realização de workshops de gastronomia de pratos de peixe com receitas típicas de Sesimbra; --- 

 ---------- Criação de uma Festa do Mar durante uma semana de verão;  --------------------------------------------- 

 ---------- Realização de espetáculos sobre a água com cores e música; ----------------------------------------------- 

 ---------- Criação de pacotes turísticos que tenham como foco os hotéis, spas e restaurantes do concelho; - 

 ---------- Criação de pequenos percursos pedestres e de Tuk-Tuk por Sesimbra, tendo por base o mar de 

Sesimbra ao longo de todo o ano; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Realização de workshops/sessões de formação/palestras e de uma conferência anual para 

comerciantes/empresários em Sesimbra dinamizadas por convidados/técnicos/peritos e/ou com alunos 

dos cursos de Turismo/hotelaria com vista a promover as potencialidades do mar de Sesimbra e expandir 

negócios; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Criação de souvenirs com o slogan “Sesimbra é peixe”; ------------------------------------------------------- 

 ---------- Venda de produtos sesimbrenses em pequenas miniaturas de aiolas; ------------------------------------- 

 ---------- Criação de um laboratório de investigação marinha/investigação das potencialidades do peixe 

para fins medicinais (junto à costa/fortaleza).  ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Divulgação  do Mar de Sesimbra ao nível nacional e ao nível internacional: ----------------------------- 

 ---------- Colocação de anúncios sobre Sesimbra e sobre o mar nos Media, em jornais nacionais e 

internacionais, em hotéis, na internet, nos intervalos dos cinemas, nos autocarros, em barcos turísticos; - 

 ---------- Distribuição dos folhetos sobre Sesimbra, em locais turísticos, pelo país inteiro; ----------------------- 

 ---------- Participação em feiras de Turismo nacionais e internacionais para promover o mar de Sesimbra; 

 ---------- Criação/divulgação de um blogue sobre o mar de Sesimbra; ------------------------------------------------ 
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 ---------- Criação de um site com fotografias/imagens/vídeos/documentários sobre locais a visitar/zonas 

verdes/património natural junto ao mar e atividades que já ocorreram e que ocorrem em Sesimbra; ------ 

 ---------- Produção de documentário (os) sobre o mar de Sesimbra feito por alunos de Cursos de fotografia, 

divulgado (os) nas redes sociais, no site criado sobre Sesimbra e no Youtube; ------------------------------------- 

 ---------- Criação de Visitas ao concelho de Sesimbra em 3D; ------------------------------------------------------------ 

 ----------  Criação de uma revista online feita pelos jovens para divulgar o concelho/mar;   --------------------- 

 ---------- Promoção de Concursos de escrita e de fotografia sobre o mar de Sesimbra; --------------------------- 

 ---------- Construção/colocação de Maquetes em miniatura sobre Sesimbra em locais visitados pelos 

turistas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Colocação de outdoors nos aeroportos e locais de grande concentração turística com o slogan 

“Sesimbra é peixe” escrito em várias línguas; ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Criação de exposições relacionadas com a arte xávega e com o património piscatório sesimbrense;

 ---------- Divulgação do mar de Sesimbra em sacos turísticos.” ---------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS deu de seguida a palavra à líder de Bancada da Escola Básica 2,3/S Michel 

Giacometti da Quinta do Conde, Bruna Martins, para proceder à leitura da proposta da sua Escola: ------ 

 ---------- O enquadramento geográfico do Concelho de Sesimbra traduz-se numa série de características 

naturais e humanas próprias desta região, que podem e devem ser potencializadas.  --------------------------- 

 ---------- Analisando as condições naturais deste Concelho verifica-se que apresenta um clima com 

temperaturas amenas durante todo o ano, com um verão longo, quente e seco, com muitos dias de sol 

descoberto e uma faixa litoral diversificada entre praia e arribas.  --------------------------------------------------- 

 ---------- Em termos de relevo predominam igualmente formas diversificadas, entre serra (Serra da 

Arrábida) e a planura à medida que nos afastamos em direção à nossa freguesia (Quinta do Conde) ou na 

direção oposta para o Cabo Espichel.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em termos de mar o nosso concelho tem o seu ponto mais relevante na baia de Sesimbra, que 

apresenta condições excelentes para a prática de desportos náuticos, nomeadamente para a vela, remo 

ou canoagem.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tendo como referência as atividades já desenvolvidas na nossa escola, ao nível dos desportos 

náuticos, e tendo este sido tema da visita de estudo realizada no âmbito da Assembleia Municipal de 

Jovens, a nossa proposta vai no sentido de se desenvolverem ações nesta área.  --------------------------------- 

 ----------  Propostas para debate:  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Promover ocasiões de batismo nas modalidades da vela e canoagem na Baia de Sesimbra. -------- 

 ----------  Desenvolver o desporto escolar nas modalidades de vela e canoagem, em todos os ciclos ensino, 
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mas com especial incidência no primeiro e segundo ciclo, em todas as escolas do concelho.  ----------------- 

 ---------- Recursos humanos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A disponibilizar pala Escola Michel Giacometti.  ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Custos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Financiamento dos transportes.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Líder de Bancada da Escola Michel Giacometti acrescentou ainda que era frequentemente 

perguntado o porquê da Baía de Sesimbra e não a Lagoa de Albufeira para a realização das atividades 

náuticas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  Afirmou que a resposta enquadrava duas razões: o facto da Baía de Sesimbra apresentar 

condições muito favoráveis para a prática de actividades náuticas e o facto de ser também um postal da 

Vila e um local a ser divulgado através da prática desta actividade. -------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, agradeceu à Junta de Freguesia da Quinta do Conde e Câmara Municipal de Sesimbra que 

muito vinham apoiando a actividade já desenvolvida. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Finalizada a apresentação das 5 propostas das Escolas que participaram, a Presidente da AMS 

deu início à intervenção das Bancadas da Assembleia. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Teve o uso da palavra o Deputado Nélson Pólvora, que cumprimentou os presentes, felicitando a 

Presidente da AMS e a Câmara Municipal de Sesimbra pela realização da AMJ. Felicitou ainda os Diretores 

de Agrupamentos de Escolas do Concelho, os professores, alunos e Encarregados de Educação das 

escolas, pela forma empenhada e participativa com que se envolveram no Projeto e fez ainda um 

agradecimento especial à Inês Mendes, Presidente da AMJ, ao Simão Amigo, 1º Secretário e ao João 

Vidal, 2º Secretário, pelo desempenho das suas funções, conduzindo os trabalhos sempre duma forma 

correta.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Salientou que a AMJ realizada no dia 9 de Maio tinha sido um exemplo claro da importância que 

os jovens poderiam vir a ter no futuro do Concelho. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que as propostas e fundamentação apresentadas pelos alunos, demonstraram o trabalho 

exaustivo que fora realizado, tendo por base a investigação sobre as propostas apresentadas, algumas 

delas podendo vir a ser aplicadas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Continuou dizendo que a AMJ poderia ser considerada como um exemplo de boas práticas de 

promoção de cidadania, sendo com este tipo de iniciativas, possível promover a participação dos jovens 

na vida do Concelho, devendo continuar-se a motivar e incentivar a Comunidade Educativa a participar 

nos destinos do Concelho, o que só poderia acontecer se fosse mostrado que o trabalho apresentado era 

posto em prática. Reforçara, que nesse sentido, a AMS deveria fazer um esforço para que a CMS 
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avançasse com pelo menos uma proposta aprovada na AMJ. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse ainda que deveria ser reservado em orçamento para 2016, uma verba destinada a efectivar 

algumas propostas da AMJ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Finalizou, dizendo que dada a importância da iniciativa, deveria ser feito um esforço para uma 

maior divulgação da AMJ na Comunicação Social, quer a nível local, regional e nacional. ---------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Lobo da Silva, que apresentou saudações social-democratas a 

todos os presentes e em nome da Bancada PPD/PSD, agradeceu a participação das escolas na 12ª Edição 

da AMJ, cujo tema fora “O Mar de Sesimbra na Europa e no Mundo”. ---------------------------------------------- 

 ---------- Realçou que, perante tal desafio, os alunos haviam correspondido com propostas bem 

fundamentadas e com sentido de responsabilidade surpreendentes o que demonstrava a importância 

que os jovens davam ao turismo como factor de desenvolvimento do Concelho. -------------------------------- 

 ---------- Referiu que tivera uma grande satisfação ao ver os jovens terem a mesma ambição que muitos 

dos Deputados da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Salientou que o turismo do Concelho aliado à Gastronomia, à Natureza Paisagística, à Cultura e ao 

Património Histórico era a galinha dos ovos de ouro de Sesimbra. --------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado concluiu dizendo que o Projeto deveria ser abraçado por todos porque assim o 

exigia, referindo que certamente haveria um novo encontro na 13ª Edição da AMJ como forma de 

participação de plena cidadania. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi de seguida cedida a palavra ao Deputado Miguel Ribeiro, que começou por cumprimentar os 

presentes. Em nome da Bancada MSU, agradeceu aos professores, alunos e a todos aqueles que haviam 

tornado possível mais uma AMJ, pelo seu contributo ao Projeto de Cidadania que enriquecia Sesimbra e 

que representava uma esperança de um amanhã melhor. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que esta geração demonstrara preocupar-se com o futuro do Concelho e pelo bem-estar 

dos cidadãos, preocupação essa, reflectida nas propostas apresentadas com bastante criatividade. ------- 

 ----------  Salientou que um projecto com tão grande importância e dimensão, teria que ter continuidade e 

uma maior projecção, nomeadamente ao nível da Comunicação Social e que valia a pena o trabalho 

conjunto para que os objectivos subjacentes a esta AMJ fossem plenamente atingidos. ----------------------- 

 ---------- O Deputado Alain Monteiro tomou a palavra cumprimentando os presentes e em nome da 

Bancada da CDU, felicitou todos os que permitiam que após 12 anos deste Projeto, continuasse com uma 

dinâmica verdadeiramente invejável, força e vigor.----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Felicitou os alunos pelas propostas apresentadas, referindo que a AMJ ainda era um pré-

adolescente, e que esperava que continuasse a realizar-se por muitos mais anos. ------------------------------- 
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 ---------- Em seguida, teve o uso da palavra a Deputada Sandra Cunha, que começou a sua intervenção 

cumprimentando todos os presentes. Em nome da Bancada do Bloco de Esquerda, considerou que este 

Projeto era definitivamente algo a continuar, tendo ficado agradavelmente surpreendida pelo empenho, 

tanto dos jovens como dos professores e, principalmente pelo valor das propostas apresentadas, sendo 

bastante importantes para serem desenvolvidas e colocadas no terreno, devendo por isso estar 

orgulhosos do trabalho e empenho, contribuindo para a Mudança da Sociedade, sendo essa participação 

ativa tão importante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomando o uso da palavra, o Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra começou por 

cumprimentar todos os presentes, passando depois a dizer que o conjunto de propostas apresentadas 

comprovava a vitalidade do Projeto, considerando ainda que um dos principais méritos para o sucesso do 

mesmo fora a escolha das temáticas o que proporcionara um grande conjunto de propostas. ---------------  

 ---------- Em seguida, felicitou a Assembleia Municipal e os professores pela escolha da temática e também 

os jovens que discutiram e produziram o conjunto de propostas apresentadas. ----------------------------------  

 ---------- Referiu que a CMS já tinha tentado concretizar algumas destas propostas e que existiam outras, 

que apesar de interessantes, tinham uma dificuldade em termos de concretização, por impedimentos 

legais ou por razões de ordem financeira. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Recordou que Sesimbra se encontrava num território onde existia um parque marinho com 

medidas fortemente restritivas em relação ao conjunto de eventos, como por exemplo o afundamento de 

navios, vedado dentro do Parque, a não ser que algum se afundasse acidentalmente. ------------------------- 

 ---------- Disse ainda que já ocorrera à CMS um conjunto de sugestões para concretizar mas que estavam 

vedadas pelo Regulamento do Parque, apesar de serem interessantes, sendo uma matéria a ser 

repensada na próxima Revisão do Plano de Ordenamento, uma vez que eram fortemente restritivas não 

só à Pesca mas também ao próprio Turismo. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Continuou a sua intervenção dizendo que desde há três anos se tentava criar um Museu 

subaquático, tendo inclusivamente havido um financiamento entregue na CMS, mas que não tinha sido 

possível utilizar porque o Parque Natural da Arrábida só aceitava que o Museu ficasse dentro da Área 

Complementar, onde era possível pescar, tendo-se levantado um burburinho da Classe Piscatória, pois 

estaria a levantar-se mais uma restrição aos pescadores, tendo-se tentado, desde então, instalar o Museu 

numa área de Proteção Parcial, não sendo possível porque continuava a ser exigido que o Museu se 

criasse numa Área de Proteção Complementar. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente da CMS acrescentou que existia um conjunto de projectos exequíveis e 

interessantes que ainda não tinha ocorrido à CMS realizar mas que já tinham sido identificados dois 
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projectos para desenvolver a curto prazo: a instalação de câmaras subaquáticas em local a definir e o 

Projeto da Caldeirada para o Guiness, uma vez que estava associado à Gastronomia, estando já o 

Gabinete de Turismo a trabalhar para apurar a viabilidade de ambos os Projetos. ------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS tomou o uso da palavra, submetendo à votação o conjunto de propostas no 

sentido de assumirem a forma de Recomendação para a Câmara Municipal. ------------------------------------- 

 ---------- As propostas foram aprovadas por unanimidade. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em seguida, a Presidente da AMS fez ainda 3 apontamentos relativamente a esta proposta, 

dizendo que se tratava de um Projeto de Cidadania, sendo extremamente importante pela relação 

mantida da Escola com a Comunidade, daí a escolha do Mar como tema,------------------------------------------ 

 ---------- Disse também o que era um Projeto integrado porque conseguiu responder e vivenciar várias 

componentes, quer na escola, quer com outras entidades. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por último, considerou ser um Projeto Educativo assumido que congregava um conjunto de 

posturas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Finalizou a intervenção dizendo que continuaria a ser um Projeto criativo naquilo que era a AMJ e 

sobretudo era fundamental  a Mudança e a Inovação como elementos determinantes para a renovação 

de qualquer Projeto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse ainda contar com os jovens para o próximo ano e renovou o desafio aos professores para 

que o Poder Local fosse ganho com as suas participações enquanto cidadãos a promover a Educação pela 

Cidadania. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em seguida, a Presidente da AMS convidou o Líder de Bancada da CDU, o Deputado Alain 

Monteiro, a fazer a leitura da Saudação à 12ª AMJ, proposta pela Comissão de Líderes: ---------------------- 

 ---------- “No passado dia 9 de maio a Escola Básica de Sampaio recebeu a reunião da 12.ª Assembleia 

Municipal de Jovens (AMJ). Tal como em anos anteriores, os jovens apresentaram, discutiram e 

aprovaram várias propostas, desta feita, inspiradas no tema central “O mar de Sesimbra na Europa e no 

Mundo” numa sessão muito participada, onde deixaram expressa a sua vontade de contribuir para o 

desenvolvimento do Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para uma grande parte destes jovens, este foi o primeiro contacto com este projeto e que 

certamente lhes terá proporcionado uma experiencia inesquecível.  ------------------------------------------------- 

 ---------- Para nós, eleitos na Assembleia Municipal, este foi um dia de promoção da cidadania que superou 

as expetativas pela forma como mobilizou alunos, professores, escolas do Concelho e demais entidades, 

individualidades e patrocinadores convidados. Sem dúvida alguma, podemos hoje afirmar que o projeto 

da Assembleia Municipal de jovens tem permitido aproximar alunos e professores e reforçar os laços de 
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amizade entre ambos, mas tem principalmente contribuído para a formação de cidadãos mais conscientes 

dos problemas da comunidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  Assim, é com enorme satisfação e honra que os membros das várias forças Politicas e Cívicas 

representadas na Assembleia Municipal de Sesimbra agradecem e aprovam saudar de forma calorosa o 

trabalho realizado, o empenho, a dedicação demonstrada e os contributos daqueles que estiveram 

envolvidos neste projeto para uma cidadania mais participativa que a todos prestigia.” ----------------------- 

 ---------- Submetida à votação, a Saudação foi aprovada por unanimidade e aclamação. --------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra a Presidente da AMS, apresentando a seguinte Saudação a Luís Sénica, 

treinador da selecção portuguesa de hóquei em Patins, sob proposta da Comissão de Líderes: -------------- 

 ---------- “ É para nós uma honra saudar o Luís António Leandro Sénica, jovem sesimbrense que ao longo da 

sua carreira profissional, na qualidade de treinador, na modalidade de Hóquei em patins, tem granjeado 

prestígio, capacidade de liderança, conhecimento técnico e científico e uma aberta e franca relação com 

as diferentes estruturas da modalidade nomeadamente, jogadores, dirigentes de clubes e federativos.  -- 

 ---------- No âmbito do Prémio Espichel, esta assembleia municipal, no ano de 2009 já manifestou 

publicamente o seu reconhecimento ao Luís Sénica pelo seu percurso desportivo, na qualidade de 

treinador, contribuindo com determinação para o êxito alcançado em vários patamares desportivos de 

nível nacional e internacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No âmbito deste percurso, que acreditamos que venha a ser longo e prestigiado, é para nós 

motivo de orgulho a vitoria alcançada recentemente ao conquistar a 49ª Edição do torneio de Montreaux, 

na Suíça, que decorreu em abril do corrente ano, a qual já havia ganho em 2009. ------------------------------- 

 ---------- Brevemente estará no comando da Seleção Nacional de Portugal, no 42º campeonato do mundo 

de seniores masculinos, que irá decorrer na França, em La Roche Sur Yon, entre 20 e 27 do corrente mês.  

 ---------- Perante esta prestigiada cooperação para o desporto nacional, na modalidade de Hóquei em 

Patins, considera a assembleia municipal de Sesimbra, reunida a 4 de junho, saudar Luís Sénica, 

sesimbrense de raiz e de berço, por mais uma conquista com digno registo no seu currículo desportivo. --  

 ---------- Congratulamo-nos pela vitória alcançada e pelo entusiasmo e dedicação que empresta à sua 

função de treinador com prestígio.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Submetida à votação, a Saudação foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS passou ao documento seguinte, respeitante ao envio por parte da CMS de 

uma Moção sobre “Restrições à Pesca da Sardinha”, tendo sido colocada para uma primeira opinião a 

Comissão de Líderes que concluíra propor à Assembleia Municipal a sua subscrição acrescentando que 

em caso de aprovação fosse também dada a conhecer à Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
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aos Grupos Parlamentares e Instâncias Europeias: ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- “A Câmara Municipal de Sesimbra constatou com profundo desagrado que após uma paragem 

prolongada na pesca da sardinha, que o despacho n.º 2179-A/2015, 27 de Fevereiro, veio afixar quotas da 

pesca da sardinha que provocam a destruição das condições mínimas de sustentabilidade de um sector 

que apresentou resultados positivos em 2014. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Esta medida não tem em conta as necessidades do sector, não permite a continuidade da 

atividade, não dignifica o sector e não defende os interesses nacionais. -------------------------------------------- 

 ----------  A pesca é um pilar fundamental na economia da nossa região e do nosso país, a pesca da 

sardinha é de extrema importância para o sector. Há que proteger os recursos e é fundamental a 

preservação e salvaguarda dos “Stocks” de pescado, mas tem que existir um equilíbrio para “salvar” esta 

arte, não nos podemos alhear das boas práticas das embarcações da nossa região e do facto de apesar do 

reconhecimento que existe uma menor abundância de sardinha em termos nacionais, essa quebra não foi 

tão sentida na região sul, onde este produto tem um elevado interesse económico, onde trabalham 

centenas de pessoas e dinamiza a economia quer a montante quer a jusante. ------------------------------------ 

 ----------  Considerando o exposto, a Câmara Municipal de Sesimbra delibera: ------------------------------------- 

 ---------- 1 – Manifestar a sua preocupação pelas consequências económicas e sociais que esta decisão do 

governo pode provocar; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2 – Solicitar que exista uma reanálise do processo para que seja estudada a hipótese da 

distribuição da possibilidade de pesca de uma forma mais equitativa, equilibrada e não discriminatória do 

que a prevista no despacho em vigor; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 3 – Solicitar que seja analisada a possibilidade de pesca para além do aconselhamento científico, 

como acontece atualmente em Espanha, defendendo assim a frota nacional; ------------------------------------ 

 ---------- 4 – Solicitar que exista um maior aprofundamento dos dados científicos; -------------------------------- 

 ---------- 5 – Manifestar a sua solidariedade para com os pescadores, armadores e organizações de 

produtores do setor Artesanalpesca, Barlapesca, Olhãopesca e Sesibal. -------------------------------------------- 

 ---------- 6 – Dar conhecimento desta deliberação às seguintes entidades;  ------------------------------------------ 

 ---------- - Senhor Primeiro Ministro -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Senhora Ministra da Agricultura e do Mar ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Grupos Parlamentares ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Comissário Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas -------------------------------------------------- 

 ---------- - Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos ----------------------------------- 
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 ---------- - Instituto Português do Mar e da Atmosfera --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Área Metropolitana de Lisboa -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Associação Nacional de Municípios Portugueses -------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Associação de Municípios do Distrito de Setúbal  -------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Assembleia Municipal de Sesimbra  ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Juntas de Freguesia do Concelho ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Federação dos Sindicatos do Sector da Pesca ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Sul ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Sindicato Livre dos Pescadores e Profissões Afins -------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Artesanalpesca --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Barlapesca --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Olhãopesca -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Sesibal” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo questões a colocar, a Tomada de posição sobre Restrições à Pesca da Sardinha foi 

submetida a votação, tendo sido subscrita por unanimidade. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Em seguida, passou também à apresentação de outra moção aprovada por unanimidade na 

Reunião da Câmara Municipal de Sesimbra de 6 de maio, sobre “Acordos Coletivos de Empregador 

Público – ACEP”, deixando à consideração da AMS a sua subscrição: ------------------------------------------------ 

 ---------- “Ano e meio volvido sobre a celebração de Acordos Coletivos de Entidade Empregadora Pública 

(ACEEP) entre o Município de Sesimbra, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) e o 

Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA), nos 

quais, entre outras matérias, foi acordada e fixada a manutenção do período normal de trabalho (pnt) em 

35 horas semanais, a Secretaria de Estado da Administração Pública (SEAP) remeteu à Associação 

Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e, posteriormente, ao Município, um documento com 

aqueles que seriam os critérios balizadores da sua intervenção negocial no âmbito da celebração de ACEP, 

particularmente em matéria de pnt. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seja pelo seu conteúdo, pelo entendimento que deixa transparecer sobre a dimensão autonómica 

do Poder Local Democrático e o seu papel no quadro político-constitucional vigente, pela tábua rasa que 

pretende fazer sobre o percurso que, em matéria de negociação coletiva, foi realizado ao longo de mais 

de um ano pelos Municípios, pelos sindicatos e pelos trabalhadores da administração pública, seja ainda 

pela forma como pretende esquecer as posições que, de forma clara e peremtória, foram sobre esta 
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matéria assumidas pela autarquia e, entre outros, pelo Provedor de Justiça ou pela Área Metropolitana de 

Lisboa, o documento em causa revela-se inaceitável. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ele confirma aquilo que os Municípios vêm afirmando ao longo de todo este tempo: a vontade do 

Governo de intervir diretamente nos processos de negociação coletiva entre autarquias e sindicatos, 

condicionando-os, bem como à vontade das partes envolvidas, desde logo através da imposição de 

matérias de “negociação obrigatória” como a flexibilidade e o banco de horas. ----------------------------------  

 ---------- Com a proposta apresentada o Governo levou a sua vontade e a sua conceção distorcida do papel 

do Poder Local Democrático ao ponto de violar o teor do próprio parecer do Conselho Consultivo da 

Procuradoria Geral da República no qual tem procurado escudar a sua ação. -------------------------------------  

 ---------- De fato, este é expresso ao afirmar que, mesmo havendo uma intervenção do Governo nos 

processos negociais, a mesma não poderá consubstanciar “a faculdade de dar ordens ou emitir diretivas à 

entidade autárquica por força da autonomia de que esta goza”, cumprindo ao Governo “atuar e adotar 

posições que respeitem o direito de contratação coletiva constitucionalmente reconhecido às associações 

sindicais e o princípio da promoção da contratação coletiva”. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Mas o ofício enviado vai ainda mais longe, esforçando-se por lançar um manto de esquecimento 

sobre o fato de a maioria das autarquias continuar hoje a observar um pnt de 35 horas semanais, 

sustentando as suas decisões em ACEP validamente negociados e celebrados.  -----------------------------------  

 ---------- ACEP a cuja publicação e depósito o Governo vem, há mais de um ano, obstando de forma ilegal.  

 ---------- Desconhecerá os Governo que continuam neste momento pendentes nos Tribunais centenas de 

ações judiciais exigindo o depósito e publicação dos ACEP validamente celebrados e a declaração de 

inconstitucionalidade da norma que prevê a intervenção do Governo na celebração dos mesmos? ---------  

 ---------- Desconhecerá o Governo o teor do requerimento apresentado pelo Sr. Provedor de Justiça ao 

Tribunal Constitucional no qual suscita a análise da questão vertente aduzindo, entre outros argumentos 

de relevo, a circunstância de ser “de todo impensável, em conformidade com o sentido da doutrina 

constitucional, anteriormente exposta, uma intervenção do Governo na esfera da celebração de acordos 

coletivos de empregador público, no âmbito da administração autárquica, que extravase uma tutela 

administrativa para “verificação do cumprimento da lei por parte dos órgãos autárquicos”, como se 

define no n.º 1 do artigo 242.º da Lei Fundamental, sob pena de violação do mesmo.”? -----------------------  

 ---------- Desconhecerá o Governo a vontade expressa dos Municípios e da sua Associação Nacional de 

recusar qualquer intervenção exógena no quadro constitucionalmente consagrado das suas competências 

e atribuições próprias? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É-lhe impossível desconhecer. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Daí que esta vontade de “começar de novo”, de “voltar ao princípio” e de “reiniciar processos 

negociais”, represente um ato de manifesta má-fé, como se as Autarquias e, em particular, o Município de 

Sesimbra, não houvessem já, de forma válida e ao abrigo dos regimes legais habilitantes em vigor, 

realizado todo esse percurso, encontrando, com os seus trabalhadores e as suas associações sindicais 

representativas, o caminho que, no quadro da sua autonomia constitucional e em correspondência com os 

seus interesses democraticamente aferidos e ponderados, lhes serve. -----------------------------------------------  

 ---------- Um ato que a nenhum título poderemos aceitar, cabendo-nos, ao invés, reforçar a necessidade de, 

em defesa da autonomia do Poder Local Democrático e dos direitos dos seus trabalhadores, reiterar a 

nossa vontade e intenção de, como até aqui, promover por todos os meios ao nosso alcance o direito das 

autarquias locais à negociação coletiva num quadro de liberdade e autonomia consentâneo com o regime 

constitucional e com o direito internacional vigente, bem como a publicação e depósito dos ACEP 

validamente negociados e celebrados, fazendo assim cessar os impedimentos ilegais que o Governo vem 

levantando aos mesmos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste sentido, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal de Sesimbra, reunida em sessão pública no dia 06/05/2015, afirma: -------  

 ---------- a) O direito das Autarquias Locais a encetar e concluírem, num quadro de autonomia efetiva 

compatível com as normas nacionais e internacionais vigentes, negociações tendentes à celebração de 

Acordos Coletivos de Empregador Público; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) A firme rejeição de qualquer intervenção do Governo nos processos de negociação coletiva; ---  

 ---------- c) A necessidade de publicação e depósito de todos os ACEP validamente celebrados, fazendo 

assim cessar os obstáculos levantados pelo Governo e que, ilegalmente, têm obstado às mesmas.” --------  

 ---------- Interveio o Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, fazendo uma nota sobre a matéria em 

questão, referindo que só há pouco tempo se tinha apercebido que a deliberação da CMS fazia referência 

a um acordo assinado com o Sindicato de Trabalhadores em Funções Públicas e não com o SINTAP, 

havendo assim a necessidade de corrigir a deliberação. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Em seguida, passou-se à votação a subscrição da deliberação da CMS tomada em 6 de maio, 

tendo sido aprovada por maioria, com 22 votos a favor (13 CDU + 6 PS + 2 MSU + 1 BE) e 2  abstenções 

do PSD/CDS-PP. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Teve o uso da palavra o Deputado Mendes Dias, para prestar a seguinte Declaração de Voto: ---- 

 ---------- “A abstenção do Grupo Municipal do PSD/CDS-PP se deveu ao facto de se considerar que o 

documento apresentado pela CMS não reflectia o mais necessário para os trabalhadores da 

Administração Local e Administração Pública.” ---------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- A Presidente da AMS abriu a discussão da Recomendação que se passa transcrever: ---------------- 

 ---------- “No passado dia 17 de Dezembro de 2014 sobre proposta do Senhor Presidente foi criado o 

Conselho Municipal de Pescas de Sesimbra. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Considerando que o sector das Pescas é uma alavanca fundamental para o desenvolvimento do 

Concelho de Sesimbra e que o novo quadro comunitário contempla fundos para o desenvolvimento do 

sector. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Considerando que ao criar o Conselho Municipal de Pescas o Município pretende que o mesmo 

seja um fórum de discussão entre os diversos parceiros ligados ao sector, diretos e indiretos.  --------------- 

 ---------- Considerando que na Freguesia da Quinta do Conde, maior aglomerado populacional e económico 

do Concelho, muitos são aqueles que estão ligados ao sector. --------------------------------------------------------- 

 ---------- Considerando que o Concelho de Sesimbra deve ter uma política de inclusão de todos os agentes, 

não se compreende que a Junta de Freguesia da Quinta do Conde e os seus autarcas não integrem o 

agora constituído Conselho Municipal de Pescas. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Pelos considerandos atrás expostos os Deputados Municipais do PPD/PSD na Assembleia 

Municipal de Sesimbra propuseram à Assembleia Municipal de Sesimbra reunida hoje dia 4 de Junho de 

2015, que recomendasse à Camara Municipal de Sesimbra a integração da Junta de Freguesia da Quinta 

do Conde no Conselho Municipal de Pescas”. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS tomou a palavra e perguntou se havia alguém interessado em comentar 

sobre o assunto referenciado anteriormente. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Teve o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva, dizendo que as razões que levaram o Grupo 

Partidário do PSD/CDS-PP a apresentar a recomendação era o facto de aquando da última sessão da 

Assembleia a Junta de Freguesia da Quinta do Conde e os seus autarcas não terem integrado o Conselho 

Municipal de Pescas de Sesimbra e ter o entendimento de que não fazia sentido que a maior freguesia 

em termos populacionais ficasse excluída do Conselho Municipal em questão, tendo trazido à Assembleia 

Municipal a Recomendação para a CMS reconhecer a integração da Junta de Freguesia da Quinta do 

Conde.-  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou ainda que em termos comerciais, a Quinta do Conde não tinha qualquer empresa 

ligada à pesca mas que futuramente podia formar-se uma empresa de transformação de pescado, 

devendo assim a Câmara Municipal de Sesimbra reconhecer que a Junta de Freguesia da Quinta do Conde 

e os seus autarcas devessem fazer parte integrante desse Conselho. ------------------------------------------------ 

 ---------- Em seguida, interveio o Deputado Francisco Jesus, que cumprimentou todos os presentes e 

afirmou que a Bancada da CDU votaria favoravelmente a Recomendação, não havendo nenhum 
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impedimento por parte da CDU de que a Junta de Freguesia da Quinta do Conde pudesse vir a fazer parte 

do Conselho Municipal de Pescas de Sesimbra. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que do ponto de vista da área de influência, não fazia sentido numa 1ª abordagem mas 

que era um prazer ter a Junta de Freguesia da Quinta do Conde integrada neste Conselho. ------------------ 

 ---------- Disse ainda que era um Conselho Municipal informal, criado pela CMS e propôs ainda ao PSD, que 

a nível da Assembleia da República, fosse alterada a legislação relativa à composição dos Conselhos 

Municipais de Educação por forma a que todos os Diretores de Agrupamento pudessem estar 

representados.Foi cedida a palavra ao Deputado Manuel José Pereira, que disse que concordava com a 

Recomendação, sendo a mesma um passo no sentido de uma Cidadania mais ativa e mais inclusiva. ------ 

 ----------  A Assembleia Municipal congratulava-se com o facto de haver mais uma voz, que apesar de  ser 

uma freguesia do interior, não deixava de ter a capacidade de perceber os imensos problemas ligados à 

pesca, afetando desta forma o desenvolvimento do Concelho de uma forma integrada. ----------------------- 

 ----------  Foi dada a palavra ao Deputado Miguel Ribeiro, que disse que o Grupo Municipal do MSU iria 

votar favoravelmente a Recomendação e que fazia todo o sentido que a Junta de Freguesia da Quinta do 

Conde estivesse representada nesse Conselho. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, e passou a explicar ao Deputado Lobo 

da Silva que quando a proposta fora a Reunião de Câmara, a não inclusão da Quinta do Conde no 

Conselho Municipal de Pescas não fora por não ter mar mas por não ter pesca nem ter até ao momento, 

qualquer empresa de pescas, pois se, porventura lá estivesse sediada alguma empresa de transformação 

de pescado, com certeza que não passaria pela cabeça de ninguém não incluir a Freguesia da Quinta do 

Conde no Conselho Municipal de Pescas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Acrescentou que, de qualquer forma, quando a proposta fora abordada, tendo sido até aprovada 

por unanimidade, não fora levantada qualquer questão acerca da ausência da Quinta do Conde. ---------- 

 ---------- Disse que do seu ponto de vista pessoal, as Comissões  ou os Conselhos deviam ter os membros 

relacionados com as matérias em concreto. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Afirmou ainda ter algumas dificuldades em acolher os argumentos que haviam sido apresentados, 

dizendo ser sempre útil o contributo de mais uma Entidade no Conselho Municipal, mas a Assembleia iria 

recomendar e a Câmara Municipal de Sesimbra analisaria a Recomendação. ------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva teve o uso da palavra, dizendo que ouvira atentamente a explicação 

do Presidente da CMS, percebendo, mas discordando, e justificou que não era por uma freguesia não ter 

uma empresa vocacionada para as pescas, que não deveria fazer parte de um Conselho Municipal. ------- 

 ---------- Acrescentou ainda que estava bastante surpreendido com a Bancada da CDU que, tendo a 
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Câmara 3 Vereadores da Quinta do Conde, não se tivesse apercebido do lapso de não se ter incluído a 

Quinta do Conde no Conselho Municipal de Pescas de Sesimbra. ----------------------------------------------------- 

 ---------- Submetida à votação, a Recomendação foi aprovada por maioria, com 23 votos a favor (12 CDU 

+ 6 PS + 2 PSD/CDS – PP + 2 MSU + 1 BE) e 1 abstenção do Deputado Rui João Rodrigues. ------------------ 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva acrescentou que por lapso, não tinha colocado na Recomendação o 

envio para conhecimento à Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde. ------------ 

 ---------- A Presidente da AMS deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, 

Vitor Antunes que cumprimentou os presentes. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em seguida, prestou a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------------------------------------- 

 ---------- “Face a esta deliberação que aqui foi tomada e, no caso de vir a ser acolhida, dizer que a Junta de 

Freguesia tem a prática de estar presente nos lugares para a qual é convidada, nomeada e eleita e dizer 

também que mesmo o facto ou, quando isso não acontece, e temos vários exemplos que aqui já foram 

citados: nomeadamente o Conselho Municipal de Educação, em que a Freguesia da Quinta do Conde com 

60% dos alunos do concelho até ao 3º ciclo, não está representada no Conselho Municipal de Educação 

mas, nem por isso reduz a actividade da Junta nesta matéria e a prova disso era entre outros, o 

relacionamento que a Junta tem com a Comunidade Educativa local, a colaboração constante que tem e 

também a dinamização naquilo que será na 2ª petição a propósito do Ensino Secundário.”------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS passou ao último documento do PAOD, uma Moção apresentada pela CDU, 

sob o tema “Construir um poder local democrático sólido, afirmar a capacidade de resposta às 

necessidades das populações e exigir o fim das limitações à contratação de trabalhadores”, a qual já 

merecera contributos à sua redacção e conteúdos, e que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

 ---------- “Integrado num processo de limitação clara da autonomia constitucionalmente consagrada do 

Poder Local Democrático, as autarquias locais foram confrontadas, particularmente de 2010 a esta parte, 

com sucessivas exigências legais de redução do número dos seus trabalhadores, às quais se somaram 

restrições efetivas à contratação de novos recursos humanos. Como consequência, o Poder Local 

Democrático perdeu em quatro anos mais de 17.000 trabalhadores. ------------------------------------------------ 

 ---------- O Orçamento de Estado para 2015 prolonga, de forma inaceitável, este percurso: -------------------- 

 ---------- a) Continuando a impor reduções do número de trabalhadores (que podem chegar a 3%) a vários 

Municípios;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- b) Limitando a contratação nos restantes a critérios cuja confrontação com a realidade redunda 

numa efetiva proibição de contratação. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Na Câmara Municipal de Sesimbra esta redução abrangeu perto de 200 trabalhadores, saídas 
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essas verificadas principalmente na área operacional, o que se traduz em dificuldades acrescidas para a 

realização da missão da Autarquia junto da população. Assim, desfalcou-se equipas, perdeu-se 

experiência, alguma capacidade de resposta e qualidade no serviço público prestado. ------------------------- 

 ---------- Confrontam-se hoje as estruturas autárquicas com as consequências do não rejuvenescimento: a 

não transmissão de conhecimentos e experiências a novas gerações de trabalhadores, o aumento de 

doenças e patologias profissionais associadas ao aumento da idade média dos trabalhadores, uma menor 

motivação, uma limitação relevante a novas experiências, novas visões e novas dinâmicas. Hipotecou-se, 

uma vez mais, o futuro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  É fundamental reconstruir a capacidade de resposta do Poder Local Democrático às suas 

competências e às necessidades das populações. Só uma inversão da estratégia político-legislativa de 

redução e limitação do número de trabalhadores nas autarquias locais permitirá repor capacidade 

operacional, readquirir experiência e encontrar soluções. --------------------------------------------------------------- 

 ---------- A esta inversão, é fundamental que se associem, desde logo no plano legislativo, medidas que 

contribuam para a construção de políticas de valorização profissional, para a reconstrução de perspetivas 

de carreira pública, para valorizações remuneratórias claras e para um horizonte de progressão real e 

aliciante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- É imprescindível que, na esteira das conclusões aprovadas no XXII Congresso da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), se opere uma “mudança de paradigma” da qual resulte “o 

reforço da autonomia local, como fator incontestável do desenvolvimento de Portugal e do 

aprofundamento da democracia”, passando pela revogação das “regras relativas à gestão de recursos 

humanos, colocando-se um termo às reduções obrigatórias de pessoal e às limitações ao recrutamento de 

pessoal”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Nestes termos, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em sessão pública de 4 de junho de 

2015, delibera: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- a) Reiterar a necessidade de construção e afirmação de uma visão do Poder Local Democrático 

que respeite a sua autonomia e contribua, efetivamente, para a consolidação da sua capacidade de 

resposta face às necessidades das populações e do país; ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- b) Associar-se às conclusões do XXII Congresso da ANMP, demandando uma mudança de 

paradigma” da qual resulte “o reforço da autonomia local, como fator incontestável do desenvolvimento 

de Portugal e do aprofundamento da democracia”, passando pela revogação das “regras relativas à 

gestão de recursos humanos, colocando-se um termo às reduções obrigatórias de pessoal e às limitações 

ao recrutamento de pessoal”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- A presente Moção deverá ser divulgada junto dos trabalhadores da CM Sesimbra, remetida às 

estruturas sindicais (CGTP e UGT), à comunicação social local, à ANMP, à ANAFRE, à Sra. Presidente da 

AR, aos grupos parlamentares da AR, ao Ministro-adjunto e do Desenvolvimento Regional e ao Secretário 

de Estado da Administração Local.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Cedida a palavra ao Deputado Manuel José Pereira, este começou por dizer que, quer pela 

resposta via correio electrónico do Deputado Alain Monteiro, quer pela redação final, deduzira que 

haviam sido aceites as sugestões feitas pelo Grupo Municipal do PS, uma vez que existia uma duplicação 

ao nível dos parágrafos deliberativos. Alertou a Presidente da AMS para o cuidado a ter em relação à 

divulgação da Moção junto dos trabalhadores, como um documento aprovado pela AMS e não como uma 

proposta feita pela CDU, no caso de a Moção ser aprovada pela Assembleia. ------------------------------------- 

 ---------- Teve o uso da palavra o Deputado Alain Monteiro para dizer que a forma responsável como a 

CMS vinha contratando, contrariava os objectivos das medidas do Governo. ------------------------------------- 

 ---------- Não havendo mais observações, a Presidente da AMS submeteu a Moção a votação, tendo sido 

aprovada, por maioria, com 20 votos a favor (13 CDU + 6 PS + 1 BE), com a abstenção de 3 elementos (1 

do PSD + 2 do MSU) e 1 voto contra do PSD. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro apresentou a seguinte Declaração de Voto: -------------------------------- 

 ---------- “A limitação na contratação de trabalhadores tem que ser vista de forma positiva, na medida em 

que lança sobre as Autarquias Locais o desafio de melhorar na organização, na eficiência e na 

simplificação de procedimentos, ou seja, em fazer melhor com menos.  -------------------------------------------- 

 ---------- As Autarquias Locais estão a pagar o preço de décadas de descontrolo orçamental e do aumento 

desmesurado de trabalhadores em determinados setores. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Cremos que o Estado pretendeu sobretudo refriar um Poder Local Democrático com tendência 

para o sobreendividamento e para avocar determinadas actividades que deveriam ser exclusivas da esfera 

privada, engrossando as suas fileiras de trabalhadores. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Um Poder Local só será Democrático se for responsável, equilibrado e consciente do bem público. 

 ---------- Por outro lado, nem o Estado nem qualquer Ente Público, como é o caso das Autarquias Locais, se 

podem arrogar a tomar para si a tarefa de satisfazer o maior número possível de necessidades das 

populações, devendo sim incentivar e apoiar a iniciativa privada para o investimento e para a criação de 

emprego, concentrando o seu trabalho nas áreas que lhe são naturais. --------------------------------------------- 

 ---------- É preciso reduzir o peso do estado da vida dos cidadãos. ----------------------------------------------------- 

 ---------- Enquanto esse estado de coisas não se verificar, entendemos que se estiver demonstrada a 

necessidade de preencher determinados lugares de natureza mais técnica e operacional em sectores que 
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atualmente registam um défice de recursos humanos, a contratação desses trabalhadores deverá ser 

revalidada pelo Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Considerando o seu pressuposto, o nosso voto é no sentido da abstenção.” ----------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia do Castelo, Francisco Jesus, para 

prestar a seguinte Declaração de Voto da CDU: ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “As restrições à contratação de pessoal inserem-se num quadro de um ataque mais feroz de uma 

perspectiva mais global no quadro de autonomia do Poder Local. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Convém lembrar que esta restrição à contratação de pessoal não nasce isolada, nós temos 

restrições à negociação colectiva, ferindo princípios Constitucionais de Autonomia do Poder Local, ferindo 

o Princípio Constitucional da negociação colectiva entre entidade empregadora e estruturas 

representativas dos trabalhadores, nós temos um conjunto de instrumentos legislativos recentemente 

aprovados nos últimos anos que condicionam a gestão das Autarquias Locais, a Lei dos compromissos e 

pagamentos em atraso, ingerências na organização dos serviços com obrigatoriedade de redução de 

cargos de chefia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Nós temos hoje uma transformação de uma tutela que deveria ser administrativa e 

consubstanciar-se numa tutela inspectiva de verificação exclusiva da legalidade para uma tutela de 

mérito que vem criar retenções às transferências de receitas dos municípios e das freguesias também, na 

redução de receitas, na responsabilização dos eleitos locais se não cumprirem as orientações da 

Administração Central e do Governo, e isto, o que é que reserva para o final?  ------------------------------------ 

 ---------- Não é a questão do serviço público ou do serviço privado; o serviço público de limpeza e higiene 

urbana são serviços públicos e da esfera da Administração Local e são esses que são postos em causa, não 

são serviços técnicos não são serviços de planeamento, são estes que são postos em causa e é isto que 

ouvimos todos os dias, que certamente vocês também ouvem, todas as Bancadas aqui ouvem, que há 

problemas na limpeza do lixo, na varredura, na limpeza das bermas e passeios, na reposição de calçadas, 

e depois, oque é que fazemos? Abstemo-nos. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Hoje, com o esvaziamento de competências que as Autarquias provavelmente correm o risco de 

ter, nomeadamente para as Comunidades Inter Municipais (CIM`s) e Àreas Metropolitanas, com o 

paradigma de municipalização no conjunto de serviços que são responsabilidade da Administração 

Central, em que não há uma lei que descentraliza para os municípios mas sim a contratualização a belo 

prazer de município a município com as condições que o Ministério ou o Governo o entende, com a 

dificuldade de acessos a fundos comunitários a não ser por Associação de Municípios, e quem mais 

próximo senão os Municípios e as Freguesias para responder às necessidades das populações e terem 
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autonomia para saberem se é preciso contratar, se têm capacidade financeira ou não porque as regras já 

existem ao nível de finanças locais relativamente às regras de contratação de trabalhadores e às regras 

de endividamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Portanto, aquilo a que hoje assistimos é à transformação de uma tutela administrativa por uma 

tutela de mérito e a passagem daquilo que são a Autonomia do Poder Local, o dever dos eleitos que foram 

legitimamente eleitos pela população de corresponder às necessidades efectivas das suas populações por 

aquilo que são opções e que são indicações e orientações emanadas da Administração central e do 

Governo.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Mendes Dias, para dizer que não ia fazer uma Declaração de 

Voto com declarações de intenções, informando que iria fazer a entrega da Declaração de Voto aos 

Serviços da Assembleia Municipal em formato digital do que entendia o motivo do seu voto contra a 

Moção (apesar da insistência junto do Deputado, não foi recepcionada qualquer Declaração de Voto). --- 

 ----------  A Presidente da AMS deu por encerrado o PAOD e deu início ao “ PERÍODO DE INTERVENÇÃO 

ABERTO AOS CIDADÃOS.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Este ponto iniciou com a intervenção da munícipe Maria Estrela Barroso Vicente Lobo, residente 

na Quinta do Conde. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Começou por saudar os presentes e solicitou a atenção para o exposto sendo um problema que a 

entristecia por apresentar em Assembleia Municipal, mas era a derradeira tentativa de ter a certeza de 

que a mensagem seria recebida pelas pessoas certas, pois após várias tentativas, não tinha sido possível 

obter nenhuma resposta por parte da Câmara Municipal de Sesimbra. --------------------------------------------- 

 ---------- Lamentou ainda o facto de ir apresentar um assunto que certamente iria entristecer todos os 

presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que a situação datava de Junho de 2014, com a receção de uma carta registada, enviada 

pela Câmara Municipal de Sesimbra, com aviso de receção, dirigida a todos os moradores do prédio em 

que residia, tendo surpreendido os destinatários quando verificaram tratar-se de uma fatura, pois não 

era hábito da CMS enviar a sua faturação por correio registado. A Câmara Municipal de Sesimbra decidira 

facturar à munícipe, 6 anos (período compreendido entre 1/1/2001 e 31/12/2006) da tarifa de 

conservação de esgotos, no valor de 559,52 €, com um prazo para pagamento de 30 dias. ------------------- 

 ---------- A munícipe afirmou estar desempregada e não ganhar esse dinheiro. ------------------------------------ 

 ---------- Disse ainda que em muitas famílias a residirem no prédio, existiam moradores desempregados e 

outros com filhos menores e dada a dificuldade, na sua boa-fé, haviam-se dirigido aos serviços da CMS na 

Quinta do Conde a fim de materializar a indignação pela situação. No caso da munícipe fora o marido, 
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uma vez que era o titular da conta, quem se dirigira aos serviços, sem que houvesse alguém que 

esclarecesse a que se referia a fatura em questão, já que até ao momento da sua receção, as faturas da 

água tinham escrito “ISENTO” na rubrica do saneamento, nunca tendo existido, em momento algum, 

contatos a informar de que os moradores fossem devedores de algo. ---------------------------------------------- 

 ---------- Fora sugerido pelo funcionário que iniciassem o pagamento faseadamente, a prestações, pedindo 

que fosse dado um contato e que os munícipes pedissem uma audição ao Vereador do Pelouro. ----------- 

 ---------- Em outubro de 2014 tivera conhecimento de que um morador do prédio tinha decidido não agir 

na boa-fé, fazendo uma reclamação por escrito, baseada em termos jurídicos, onde chamara à coacção a 

Lei 23/96 dos Serviços Públicos, tendo a Câmara descartado imediatamente, dizendo que não era um 

serviço essencial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A munícipe passou a citar:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Decorre no nº1 do artigo 45 da Lei Geral Tributária que o direito de liquidar os tributos caduca se 

a liquidação não for validamente notificada ao contribuinte no máximo de 4 anos, quando a lei não fixar 

outro.”  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Este parágrafo fora escrito pela Sra. Solicitadora, sendo a revolta e indignação maior quando os 

moradores tomaram conhecimento de que a CMS já tinha respondido à reclamação sem nunca o ter feito 

também a quem se tinha dirigido aos serviços da Câmara. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- A resposta da Câmara foi: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Relativamente à questão suscitada pelo reclamante de não ter sido notificado das taxas dentro 

do prazo de 4 anos, estabelecidos pelo nº1 do artigo 45 da Lei Geral Tributária, deve ter-se em conta que 

o mesmo foi notificado para efectuar o pagamento em junho de 2014 e o disposto do nº 4 deste preceito 

que dispõe o prazo de caducidade, conta-se a partir do termo do ano em que se verificou o facto 

tributário. Assim sendo, no respeitante aos anos de 2006 a 2009, constata-se que de facto, a liquidação já 

caducou, dado que foi ultrapassado o prazo de 4 anos para se proceder à noificação do devedor, pelo que 

já não é exigível o pagamento destas taxas, pelo que se irá proceder à anulação da actual fatura. --------- 

 ---------- No respeitante às taxas de conservação de 2010 e 2011, ainda não decorreu o prazo de 

caducidade do direito à liquidação, dado que a notificação foi efectuada em junho de 2014, ainda dentro 

do prazo de 4 anos, pelo que deverá aguardar a receção de uma nova fatura para efectuar o pagamento 

das mesmas.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A munícipe Maria Estrela Barroso acrescentou que a Câmara Municipal de Sesimbra emitira o 

documento e não procedera à resolução, dentro da legalidade, dos outros casos que tinha pendentes, 

nomeadamente com moradores do mesmo prédio. Assim sendo, em outubro de 2014, todos os 
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munícipes conversaram e resolveram também reclamar por escrito, já que tinha surtido efeito ao 

morador reclamante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  A munícipe acrescentou que depois de iniciarem o pagamento das prestações mensais, os 

moradores começaram imediatamente a receber avisos de pagamento mensais que já estavam a ser 

efectuados e ainda eram apresentados com juros. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, fizeram uma carta registada em outubro de 2014, que enviaram à Câmara Municipal 

de Sesimbra, na expectativa de que sempre que um ofício entrasse num Organismo Público, tinha que ter 

uma resposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A munícipe passou a citar o penúltimo parágrafo da carta: -------------------------------------------------- 

 ---------- “Decorre no nº1 do artigo 45 da Lei Geral Tributária que o direito de liquidar os tributos caduca se 

a liquidação não for validamente notificada ao contribuinte no máximo de 4 anos, quando a lei não fixar 

outro.”   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O parágrafo transcrito foi exactamente o mesmo que a moradora tinha escrito na sua 

reclamação, a que a CMS se dignara a responder, tendo depois a munícipe Maria estrela Barroso 

acrescentado ainda no último parágrafo: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- “…Porque enquanto eu, reclamante, não recebi nenhuma notificação a fim de proceder a 

qualquer pagamento dentro do prazo estabelecido por Lei e porque considero haver mesmo uma 

ilegalidade em todo este processo, solicito que procedam de imediato à anulação da fatura em causa.” -- 

 ---------- A munícipe disse que tem vivido sempre na base da confiança em relação à CMS, porque se assim 

não fosse, não se justificava a existência de um Poder Local e que estava à espera de uma resposta igual à 

que tinha sido enviada para o morador do prédio, o que não acontecera. ----------------------------------------- 

 ---------- Em fevereiro de 2015, a munícipe dirigiu-se aos serviços da CMS e decidiu ela própria substituir o 

marido no que respeitava ao assunto, devido ao facto de ter mais disponibilidade por se encontrar 

desempregada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Explicou que depois de estar 4 meses à espera de uma audiência com o Vereador do Pelouro, 

expusera o caso à funcionária do serviço, conseguindo ser atendida pelo Vereador nesse mesmo dia. ---- 

 ---------- A munícipe soube então que só há uma semana atrás o Vereador tinha tomado conhecimento da 

carta enviada em outubro e  que tinha imediatamente pedido um parecer aos Serviços Jurídicos, sendo  

que, tão breve quanto fosse possível, a munícipe iria ser contactada para obter uma resposta. ------------- 

 ---------- A munícipe disse que até ao actual momento, (4 de junho) ainda não obtivera qualquer resposta, 

dizendo que provavelmente o Senhor Vereador estava a aguardar por qualquer coisa até ao fim do 

Mandato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Em Março, a munícipe enviara, por mail todos os documentos do processo enviando também 

para os serviços de taxas, do saneamento e da contabilidade, na esperança de que alguém fizesse chegar 

o assunto ao Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, obtendo depois uma resposta de que o mail 

havia sido recebido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sem nunca ter existido quaisquer desenvolvimentos, a munícipe pôs em causa se a pessoa que 

recebia a correspondência na Câmara Municipal de Sesimbra seria suficientemente responsável ao ponto 

de não as colocar no lixo ou se a pessoa que recebia os mails os apagara, tendo as suas dúvidas que o 

processo tivesse seguimento, daí a sua presença na Assembleia Municipal para expor o caso. --------------- 

 ---------- Acrescentou que tendo noção de ser um assunto desagradável para a própria, mais do que para 

alguém, por motivos vários, entendia que não era só um problema administrativo porque se assim fosse, 

existiam vários procedimentos para a sua resolução, passando pela anulação de faturas como a própria 

Câmara sugerira e fizesse com o inquilino que inicialmente reclamou por escrito. ------------------------------- 

 ---------- Referiu ainda a existência da emissão de uma nota de débito ou cheques e o encontro de contas, 

que podia já ter levado à resolução do problema. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para a munícipe, tratava-se de um problema político, sendo por questão política que a Câmara 

Municipal resolvera enviar a barbaridade de faturas, porque na génese do Poder Local, as Câmaras 

Municipais e as Juntas de Freguesia governavam para as populações, estavam mais sensíveis aos seus 

problemas e resolviam-nos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A reclamante disse que mesmo reconhecendo ter sido largamente ultrapassado o prazo para a 

notificação do devedor, e este facto escrito pela CMS, e não ser de todo exigível o pagamento das ditas 

faturas, a Câmara insistia em manter esta situação, prolongando o pagamento indevido das prestações 

acrescidas de juros, tendo sido já pago mais de metade. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou quando é que a Câmara tinha agido dentro da legalidade: se fora quando respondera 

ao morador do 1º andar a dizer-lhe que não havia direito ao pagamento da totalidade da fatura ou se 

quando persistia em manter a situação com os restantes moradores e receber as prestações mensais 

acrescidas de juros, não respondendo a nada do que tinha sido enviado. ------------------------------------------ 

 ---------- Para terminar, disse que estava presente um morador do prédio que se esquecera de pagar uma 

prestação, tendo sido imediatamente contactado pela CMS e ameaçado de que tinha de pagar a fatura na 

totalidade, significando que o assunto não estava esquecido, pois a Câmara diligentemente emitira avisos 

de pagamento e exigira que as pessoas pagassem. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu a sua intervenção, ao dizer que era por situações destas que as pessoas se mobilizavam 

e iam para as ruas contestar, como iria acontecer dali a 2 dias. ------------------------------------------------------- 
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 ---------- A Presidente da AMS informou a munícipe de que pela clareza como apresentara a questão e os 

problemas, se fosse do seu interesse, podia entregar a documentação do que fazia referência à 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Foi cedida a palavra ao munícipe Alexandre Jorge da Silva Fernandes, residente na Quinta do 

Conde.-  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O munícipe disse que 2 semanas após o esquecimento do pagamento da prestação, recebera a 

comunicação de que tinha de pagar a fatura na totalidade, pelo que seguidamente, voltou a ser proposto 

ao mesmo fazer o pagamento faseado, processo que se arrastava há um ano. ----------------------------------- 

 ---------- Em seguida interveio o munícipe Ricardo Manuel Rego Alho, residente em Zambujal de Cima e 

delegado dos taxistas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  O munícipe disse que vinha falar sobre um triciclo que aparecera na Vila de Sesimbra chamado 

Tuk Tuk, referindo que a Vila não oferecia condições para a circulação das viaturas quanto mais de um 

triciclo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Explicou que há mais de 20 anos, quando apareceu um comboio a circular pela estrada da 

Assenta e Sesimbra, toda a gente vira que não existiam condições, acabando por se extinguir o serviço. - 

 ----------  Atualmente já se ouvia falar novamente que iria surgir um comboio dos TST. ------------------------- 

 ---------- O munícipe disse que queria saber a opinião da Câmara Municipal de Sesimbra sobre estas 

situações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou ainda, que para trabalhar estava colectado nas finanças tendo perguntado se o 

triciclo Tuk Tuk estava colectado, se tinha seguro, carteira profissional e livro de faturas. --------------------- 

 ---------- Disse ainda que o triciclo tinha feito paragem junto à papelaria “Universal” e também junto ao 

hospital, de forma que ninguém sabia qual o sítio onde parava para trabalhar. ---------------------------------- 

 ---------- Referiu que no jornal “Sesimbrense “era referenciado que só se efetuavam 2 turnos, com 2 

percursos pela marginal para mostrar os monumentos, o que empatava ainda mais o trânsito na Vila 

porque as ruas eram de sentido único. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que antigamente a Vila tinha 2 avenidas com 2 sentidos de trânsito, o que já não se 

verificava. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  A Câmara Municipal convidava os munícipes a assistir às reuniões mas trazia tudo delineado, não 

aceitando opiniões de ninguém. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu a sua intervenção apelando para que o público pudesse intervir no início da Reunião, 

pois não fazia sentido que  o público esperasse pelas 23.30 horas para intervir. ---------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS cedeu a palavra ao Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, que 
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começou por comentar a matéria relacionada com o meio de transporte Tuk Tuk. ------------------------------ 

 ---------- Disse que em relação às observações apresentadas, a Câmara Municipal mantinha o que tinha 

sido decidido, já que tinha legitimidade para o fazer, pois fora eleita para esse fim fazer discussões 

públicas, ouvir opiniões e depois decidir. Disse ainda que existiam pessoas que não concordavam que a 

marginal tivesse sentido único, mas aconteceu ter sido aprovado que assim fosse, tendo já havido 

eleições autárquicas depois disso em que a Força Política vencedora voltara a ser a mesma, significando 

que a maioria dos Sesimbrenses estivera de acordo com a solução implementada. ----------------------------- 

 ---------- Acrescentou que não sabia como se poderia ter uma marginal com dois sentidos e com um 

passeio mais largo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que era largamente consensual entre os Sesimbrenses que queriam ter uma Vila virada 

para o Turismo, ter percursos pedonais, valorizar e privilegiar o peão e não ter que existir dois sentidos de 

trânsito em todo o lado, e disse que a opinião do munícipe era respeitada, não parecendo prioritária.---- 

 ---------- Continuou a intervenção, dizendo que não competia à Câmara Municipal de Sesimbra licenciar os 

Tuk-Tuk, tendo esta questão sido objecto de um Parecer Jurídico da Câmara Municipal de Sesimbra, 

competindo à Câmara apenas pronunciar-se em relação ao percurso que os Tuk-Tuk haviam proposto. -- 

 ---------- Explicou que em Lisboa existiam 1500 viaturas dessas, tendo continuado a haver taxistas, 

significando que se os Tuk-Tuk circulavam em Lisboa era porque tinham legalidade para o fazer, 

tornando-se um atrativo turístico das cidades. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Salientou que em Sesimbra existiam monumentos, percursos e muitos triciclos do género, não 

sendo um caso único, uma vez que sempre tinham existido viaturas dessas, inclusivamente usadas por 

vendedores de peixe e que os denominados “mata-velhos” circulavam e até tinham menos velocidade 

que os ditos triciclos, não parecendo existir impedimento para a circulação dos Tuk-Tuk. --------------------- 

 ---------- Disse que a Câmara Municipal de Sesimbra se tinha pronunciado favoravelmente em relação à 

circulação dos Tuk-Tuk., não competindo à Autarquia licenciar, sendo a licença da responsabilidade de 

uma empresa turística, junto da Direção Geral de Turismo ou do “Turismo de Portugal”. --------------------- 

 ---------- Disse depois que se existissem viaturas a circular na via pública sem seguros e sem licenças, 

competia à autoridade policial fiscalizar.------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Informou o munícipe Ricardo Alho de que podia fazer uma denúncia junto da Guarda Nacional 

Republicana para que se confirmasse se as viaturas tinham ou não as licenças. ---------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que a Câmara só tinha competência para verificar o que tinha competência para 

fazer. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à questão da munícipe Maria Estrela Lobo, começou por dizer que a munícipe 
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tinha razão no facto de não ter obtido uma resposta atempada em relação a toda a temática que já tinha 

colocado à Câmara em sucessivas situações. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse à munícipe que não ignorara a situação porque lhe tinha chegado o pedido de atendimento, 

tendo encaminhado para o Vereador do Pelouro, sendo essa a forma como a Câmara Municipal 

trabalhava, o Presidente da Câmara não atendia todos os munícipes, pois já que existiam vários 

Vereadores com vários Pelouros, os assuntos eram encaminhados para os respectivos Vereadores.

 ---------- Explicou que aquando da ocorrência de situações de rutura, em casos limite e após prévio acordo 

com o respectivo Vereador, o Presidente recebia os munícipes, lembrando que a munícipe tinha acabado 

de confirmar que tinha sido recebida pelo Vereador. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Salientou que a munícipe tinha toda a razão em relação ao atraso de uma resposta por parte da 

Câmara Municipal mas não considerara que tivesse razão no conjunto de outras coisas, que passou a 

expor de seguida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A primeira situação tem a ver com o facto de tanto a munícipe como os vizinhos terem sido 

notificados para o pagamento de uma tarifa de conservação relativa a um conjunto de anos, ou seja, o 

prédio estava ligado a uma rede de esgotos, utilizando um serviço municipal, com a fatura da água 

referenciada como isentos do pagamento da tarifa de drenagem, não tendo também pago a tarifa de 

conservação durante todos os anos referidos. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Alertou que era uma situação que todos os outros munícipes do Concelho de Sesimbra pagavam, 

sendo uma questão de justiça mas iria verificar se a questão era por erro da Câmara Municipal de 

Sesimbra ou por erro dos próprios munícipes. Admitiu que a Câmara, talvez por lapso, não tivesse 

identificado que o prédio já tinha a ligação feita, não tendo cobrado tarifa de drenagem e que ao não ter 

cobrado a tarifa de conservação, havia legitimidade para o ter feito. ------------------------------------------------ 

 ---------- Disse depois que a munícipe tinha referido não ter havido legitimidade para ter cobrado todos os 

anos mas só uma parte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal passou a explicar que a Câmara Municipal de Sesimbra 

apresentou uma fatura de cobrança de um conjunto de anos, que ia para além desses quatro anos, não 

significando que a dívida não tivesse existido, ou seja, queria dizer que já tinha prescrito, sendo duas 

coisas diferentes porque todos os outros munícipes pagaram, tendo sido assim cobrado aos moradores 

do prédio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Continuou a sua intervenção e disse que quando algum cidadão era confrontado com uma fatura 

e duvidasse da sua legalidade ao achar que estava prescrita, tinha que invocar a prescrição, tal como 

tinha feito o vizinho do 1º piso daquele prédio, ao invés de fazer um acordo de pagamento, tendo 
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invocado a prescrição, obrigando assim os serviços da Câmara a ativar os serviços jurídicos, que resultou 

na resposta de que era verdade que dos 6 anos, 4 já tinham prescrevido, anulando uma parte das faturas.

 ----------  A vizinha em questão já devia ter pago na íntegra essa parte que não havia legitimidade para 

invocar a prescrição, pelo que não lhe foi cobrado a outra parte. ----------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que a munícipe e restantes vizinhos que se tinham dirigido à Câmara Municipal de Sesimbra 

e protestaram da situação, acabaram por fazer um acordo de pagamento e em termos jurídicos, quando 

se faz um acordo de pagamento, acabara por haver um reconhecimento implícito da dívida, 

independentemente da notificação ter sido feita fora do prazo. ------------------------------------------------------ 

 ---------- O Presidente da CMS explicou que o que acontecera com os moradores fora que não invocaram a 

prescrição, acabando por fazer um acordo de pagamento e só mais tarde, quando souberam dos passos 

do outro vizinho, é que se dirigiram à Câmara, questionando o facto de o vizinho não ter de pagar uma 

parte da fatura, ao invés do que acontecera com eles. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Fora essa a matéria que o Vereador disse que ia tratar com o serviço jurídico e disse que os 

munícipes deviam ser todos tratados por igual.---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Informou que o processo tinha estado em análise e que a situação iria ser resolvida, havendo já a 

confirmação do Gabinete Jurídico de que iria ser devolvida (se houvesse lugar a uma devolução) a parte 

em que não houve a obrigatoriedade de pagar, fazendo-se um acerto de contas em relação ao que ainda 

estava em dívida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que os munícipes não podiam ser culpados por uma coisa pela qual não tinham sido 

confrontados a tempo e horas, pediu desculpa pelo atraso e pela situação e garantiu que os munícipes 

iriam receber uma resposta formal sobre a matéria. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da Assembleia Municipal disse que com a intervenção do Presidente da Câmara 

Municipal de Sesimbra, ficara uma declaração de promessa e compromisso na resposta ao processo que 

estava a ser estudado, e pediu à munícipe que tal como a insistência que vinha tendo em abordar o 

assunto, o fizesse em tempo considerado útil para obter a resposta que o Presidente da Câmara referira. 

 ---------- Disse ainda à munícipe que se a mesma entendesse que a Assembleia fosse portadora da sua 

manifestação, estava inteiramente disponível para acolher a sua opinião. ----------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou depois que os munícipes intervenientes poderiam deslocar-se aos serviços da 

Câmara para obter mais informação sobre as matérias expostas. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Prosseguindo os trabalhos, a Presidente da AMS declarou aberta a Ordem de Trabalhos iniciando 

com o ponto 1. “Apreciação da Atividade Municipal”. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Manuel José Pereira que referiu uma reunião da Vice-
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Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra com um deputado da Assembleia Municipal e jurista sobre 

a requalificação do Cabo Espichel, que, segundo ouviu dizer, seria para um eventual laboratório para o 

Centro de Interpretação da Arrábida. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que provavelmente essa informação era um erro e pediu para que fosse explicado o motivo 

da reunião realizada no dia 13 de abril. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Pediu novas explicações sobre a realização de outra reunião sobre o eventual fecho de um 

pavilhão desportivo na Quinta do Conde. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em relação à Actividade Municipal da Vice-Presidente, mencionou outra reunião sobre fundos 

comunitários entre o Presidente da Câmara e a Vereação CDU e perguntou qual a diferença entre a 

Vereação CDU e as restantes Vereações. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Relativamente à Atividade Municipal do Vereador Sérgio Marcelino, solicitou informação 

referente à AUGI 24 da Ribeira do Marchante e o ponto de situação em relação aos pagamentos de 

comparticipações por parte de alguns proprietários. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Questionou o que era o Plano Estratégico de Desenvolvimento, falado numa reunião a 14 de 

abril. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em relação à informação financeira, disse congratular-se com a forma como estava a ser 

apresentada e actualizada, tendo verificado que a despesa corrente tinha subido um pouco mais mas que 

a dívida estava controlada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Em seguida, perguntou se existiam motivos para preocupação ou se era apenas um caso pontual, 

o facto de se ter verificado um aumento de trabalho suplementar na Divisão da Gestão de Recursos 

Humanos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  O Deputado mencionou ainda que na informação da DGPU se falava num projecto de 

requalificação dos arruamentos de Sampaio e perguntou se tinha algo a ver com a questão dos 

Estabelecimentos de Ensino. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou ainda que existia um semáforo intermitente há cerca de uma semana na rua da 

Cotovia, num cruzamento complicado. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pediu depois informações sobre a análise do projecto para a circulação de um comboio turístico 

para fazer o circuito Vila-Castelo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu a existência de um projecto num serviço denominado GTS para a Casa da Ronca, um 

património importante que se encontrava em muito mau estado que necessitava de obras e perguntou se 

era intenção da Câmara Municipal fazê-lo e se era o que estava evidenciado nesse estudo. ------------------ 

 ---------- Em relação às comemorações do Dia da Marinha, questionou se tinha havido algum feedback 
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sobre o assunto enviado ao Presidente da CMS, acrescentando que já se falava em Sines para receber 

estas comemorações em 2016 e propôs que essas cerimónias se realizassem em Sesimbra.------------------ 

 ---------- Perguntou se havia disponibilidade para se falar da recomendação aprovada na Assembleia 

Municipal sobre as secções de voto para as Eleições Europeias. ------------------------------------------------------ 

 ---------- Em seguida, pediu informações sobre a Reunião do Conselho Municipal das Pescas. ----------------- 

 ---------- Pediu ainda informações sobre a cafetaria da Fortaleza e disse que o espaço fora alvo de queixas 

em relação ao seu funcionamento e que o Presidente da CMS tinha dito que se iria testar a qualidade 

desse mesmo serviço. Referiu que era importante que o equipamento tivesse um serviço de excelência, 

tendo a vila tudo a ganhar com essa excelência. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Salientou que na Azóia existiam algumas questões relacionadas com bermas e buracos nas vias 

mas existia um problema mais visível e preocupante na época do Verão que era a passagem dos motards 

aos domingos nesse local e que a Câmara Municipal precisava de arranjar um processo de enfrentar esse 

problema de forma a prevenir a ocorrência de acidentes nessa zona. ----------------------------------------------- 

 ---------- Disse que estava a ser feito pelas entidades nacionais um registo de casas que podiam ser 

alugadas para férias e perguntou se existia algum regulamento ou normalização do registo dessas casas 

de férias do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Mencionou que estava a decorrer um processo disciplinar de um Engenheiro da Câmara 

Municipal de Sesimbra por eventual agressão a um munícipe nos serviços, e queria ter a garantia de que 

a situação estava a seguir o rumo normal dos procedimentos a tomar numa situação dessas. --------------- 

 ---------- Falou da rotunda do Marco do Grilo, onde estava evidenciada a placa de entrada do Concelho de 

Sesimbra, a qual não se coadunava com o local, justificando-se a colocação de uma placa de identificação 

mais bonita no local. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu a transferência dos concessionários do mercado do peixe para o rés-do-chão e dos 

concessionários do rés-do-chão para o Largo do Município e que tal não devia acontecer no período do 

ano em que ia ser feito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Rodrigues que começou por cumprimentar os presentes e 

disse que também ia falar sobre matérias já referidas pelo Deputado Manuel José Pereira. ------------------ 

 ---------- Um dos pontos era a reunião entre a Vereadora Felícia Costa e o Deputado da AMS, Tiago Aragão 

questionando se essa presença fora no âmbito de deputado, como jurista ou ambas. --------------------------  

 ---------- Em relação ao comboio turístico, questionou se iria mesmo existir, que tipo de comboio era e a 

Entidade que iria fornecer/desenvolver o dito comboio. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou se estava algo previsto para a praia do Ribeiro do Cavalo devido à informação prestada 
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sobre a Dinamização Interna de Procedimentos em relação a essa mesma praia. -------------------------------- 

 ---------- Em seguida, pediu informação sobre a questão dos folhetos de divulgação de Sesimbra serem 

colocados nos Postos de Turismo de Cascais, Sintra e Concelho de Lisboa. ----------------------------------------- 

 ---------- Perguntou qual o valor do investimento feito nas Rotundas do Marco do Grilo e da Quinta do 

Conde.-  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Agradeceu a informação prestada sobre a área financeira e contabilística e perguntou se em 

relação às despesas correntes, tinha existido alguma aquisição significativa que justificasse o acréscimo 

dos valores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu ainda que iria haver uma redução a nível de transferência de capital e passivos financeiros 

e perguntou se o valor estipulado estava previsto ou se tinha existido alguma situação que tivesse levado 

a que esse valor fosse tão baixo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Alain Monteiro que disse que depois de ouvir a intervenção do 

Grupo Municipal do Partido Socialista, surgiam preocupações legítimas que tinham a ver com o arranjo 

de bermas, de ruas, semáforos e com o facto de a Câmara ter de prestar melhor serviço e alterar placas 

de sinalização, etc. mas a sua maior preocupação era a visão que o Grupo Municipal MSU tinha em 

relação a fazer-se mais e melhor com menos recursos. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Questionou o Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra como era possível dar resposta com 

menos trabalhadores na Câmara,  e de que forma o poderia fazer. -------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS deu cedeu a palavra ao Deputado Lobo da Silva, que começou por referir a 

reunião do Conselho Municipal de Segurança e duas situações referidas na mesma. --------------------------- 

 ---------- A primeira situação era que em relação à GNR, Bombeiros e Polícia Marítima, estava tudo a 

postos de forma a agir, controlar e transmitir segurança aos visitantes da Vila.----------------------------------- 

 ---------- A seguir, deixou um apelo transmitido pelo Senhor Representante do SEF, que tinha pedido que 

fosse passada a mensagem de que sempre que os autarcas tivessem conhecimento de situações de 

violência doméstica, agressões físicas, psicológicas, em casa ou na escola, ou que simplesmente 

identificassem situações de risco, não tivessem receio de as denunciar, pois só com essa denúncia se 

poderia dignificar a sociedade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que era da responsabilidade de todos cooperar em relação a essa situação. -------------------- 

 ----------  Relativamente às questões colocadas à Câmara, disse que depois de ter questionado a CMS e ter 

tido como resposta que a Revisão do Plano de Urbanização da Quinta do Conde iria ter início em finais do 

1º semestre de 2015, perguntou ao Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra se existia alguma data 

prevista para esse início da Revisão e apelou para que, quando a CMS iniciasse os trabalhos, desse 
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conhecimento à Assembleia Municipal e à Comissão de Líderes. ----------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu uma situação que tinha sido falada há cerca de 1 ano, sobre a falta de placas a indicar a 

direcção de Sesimbra na A33, uma vez que estas existiam a indicar as saídas para o Barreiro, Palmela e 

Azeitão, havendo só a seguir a indicação de Sesimbra. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Quem não conhecesse e seguisse as indicações julgando que chegaria a Sesimbra, iria parar no 

Fogueteiro, necessitando depois de fazer um longo caminho até à vila pela Estrada Nacional, podendo 

este ser feito pela Quinta do Conde ou Azeitão, se existisse a devida sinalização. -------------------------------- 

 ---------- Apelou para a resolução dessa situação, de preferência antes do início da época balnear e disse 

que o Concelho não podia deixar de estar identificado na A33. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Em seguida felicitou a intervenção da Câmara Municipal de Sesimbra na rotunda do Marco do 

Grilo. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que tinha sempre a intenção de divulgar e ter uma forma de “vender” Sesimbra para 

que existisse mais turismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que após as intervenções feitas na Sessão, estava preocupado se realmente o que se 

pretendia era alguma evolução e era da opinião de que o táxi fosse uma mais-valia para os visitantes da 

vila de Sesimbra, mas reconhecia que muitas vezes as questões apresentadas (como os Tuk-Tuk) eram os 

custos do progresso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Salientou que era necessário colocar Sesimbra no mapa e que o Concelho de Sesimbra merecia o 

reconhecimento do progresso feito. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Rui joão Rodrigues que cumprimentou todos os presentes e 

disse que a sua intervenção se prendia com a última edição do jornal “Sesimbrense”, sobre o célebre 

quadro da Fortaleza que estava desaparecido há anos e que tinha aparecido, sendo conhecido o seu 

paradeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que após a conversão da Fortaleza neste último mandato, em que finalmente era da 

população de Sesimbra, perguntou quais as diligências que a Câmara Municipal de Sesimbra iria tomar 

em função do aparecimento do quadro para que o mesmo fosse reposto no seu devido local que era a 

Fortaleza de Sesimbra, que nos dias de hoje tão bem dignificava o Município. ------------------------------------ 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Miguel Ribeiro, que disse não compreender a intervenção do 

Deputado Alain Monteiro relativamente à posição do Grupo Municipal do MSU sobre a  Moção da CDU , 

discutida no PAOD. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Salientou ter uma opinião diferente da CDU, tendo de ser respeitada, e acrescentou que a 

Declaração de Voto apresentada não tinha sido amplamente percebida. O Grupo Municipal MSU não era 
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contra a contratação de trabalhadores na Câmara mas sim a favor da contratação desde que se 

justificasse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sublinhou que no passado tinham sido cometidos erros não só na CMS mas um pouco por todo o 

país, tendo surgido a necessidade de restringir a contratação, o que significava uma limitação ao Poder 

Local. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado terminou a sua intervenção salientando a participação de Sesimbra no programa de 

televisão “Cook Off”, tendo vencido o duelo gastronómico contra a Nazaré, o que serviu para fazer 

publicidade à gastronomia sesimbrense, contribuindo para o turismo. --------------------------------------------- 

 ---------- Saudou o apoio da Câmara Municipal de Sesimbra a esta iniciativa e disse que era com este tipo 

de iniciativas que Sesimbra iria beneficiar em termos turísticos. ------------------------------------------------------ 

 ---------- Foi cedida a palavra à Deputada Ana Cruz, que disse que a sua intervenção era no sentido de 

manifestar uma preocupação da Junta e Assembleia de Freguesia, e tinha a ver com a redução de pessoal 

e atual aumento de pessoas na vila e estranhava algumas recomendações por parte de forças políticas 

que desconheciam a redução de 2%, relativamente à limpeza das ruas. -------------------------------------------- 

 ---------- A Deputada perguntou se iria haver capacidade e garantias de que a limpeza fosse realizada 

durante a época balnear com o reforço das equipas. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS deu por concluída a ronda de questões colocadas pelos Deputados, 

cedendo a palavra ao Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Teve uso da palavra o Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra que começou por falar sobre 

a Augi 24 da Ribeira do Marchante e disse que a obra estivera a aguardar o visto do Tribunal de Contas, 

que entretanto fora obtido e assinado o Auto de Consignação, estando o início da obra para muito breve.

 ---------- Em relação à situação financeira do município, disse que os documentos reflectiam que as 

receitas correntes estavam ligeiramente acima dos valores do ano passado e que as receitas de capital 

estavam abaixo, o que era expectável porque uma parte dessas receitas tivera a ver com os Fundos 

Comunitários, que eram irrepetitíveis. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que o próprio Fundo de Equilíbrio Financeiro fora reduzido e não existiram empréstimos 

para utilizar porque tinham sido usados no ano passado, o que justificava a redução das receitas de 

capital. Referiu que Sesimbra era cada vez mais um município dependente das receitas correntes e não 

das receitas de capital, a não ser que se vendesse património, o que era uma possibilidade porque a CMS 

tinha património na área das AUGI`s. Não era uma altura ideal para vender e que em breve essa situação 

se colocaria porque começava a haver uma procura maior. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Relativamente à questão do trabalho extraordinário, houve um ligeiro agravamento dos 
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pagamentos até dia 31 de maio. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra disse que o Deputado Manuel José Pereira se 

referira ao relatório da Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH), mas que a diferença no mesmo 

período de tempo era de 52.000 € em 2015 e de 51.000 € em 2014. ------------------------------------------------ 

 ---------- Acrescentou que um aumento de trabalho extraordinário com redução de pessoal como tinha 

existido, não era nada de extraordinário. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Sobre a questão da Requalificação dos arruamentos de Sampaio, disse que foi feito um estudo na 

Divisão de Gestão de Planeamento Urbanístico (DGPU) pela Arquiteta Isabel Marquês para a introdução 

de sentidos únicos nas zonas envolventes das escolas, no sentido de melhorar as condições de circulação 

que apontava para um recuo do muro da Escola Básica do Castelo para poder melhorar o 

estacionamento, sendo uma questão de oportunidade financeira para o Departamento de Obras 

Municipais programar essa intenção de forma a resolver os conflitos de trânsito e melhorar as condições 

de circulação pedonal dos jovens junto à escola, em que os carros tapavam a passagem de peões. -------- 

 ---------- Disse que a obra da rotunda não seria executada porque era dispensável e também seria uma 

obra mais dispendiosa e que ira ser criado um passeio e uma rua de sentido único no acesso ao pavilhão 

desportivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em relação ao comboio turístico, o Presidente disse que há alguns meses atrás, aquando de uma 

reunião, tivera conhecimento de que os TST tinham adquirido um comboio já há algum tempo e que 

estava parado na Central da Moita sem ser utilizado. Nessa altura, houve interesse da Câmara em avaliar 

a possibilidade desse comboio turístico fazer uma ligação entre a Vila e o Castelo, utilizando apenas a 

estrada da Assenta para tornar menos condicionante a circulação de trânsito (com a condição de serem 

os TST a explorar essa possibilidade). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi então pedido aos serviços para fazerem uma avaliação da eventual introdução desse 

comboio, dos impactos que teria e dos circuitos que poderia fazer, para depois, caso se chegasse à 

conclusão que era interessante e valesse a pena apostar, falar com os TST para pôr o comboio a circular 

em Sesimbra durante os meses de Verão, sendo eles a prestarem o serviço, correndo os riscos inerentes a 

um serviço que poderia gerar lucro ou não. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A avaliação feita, apontava para muitas dúvidas, pelo que os serviços do Planeamento Urbanístico 

e Trânsito apontaram muitas reservas em relação a essa hipótese, não se tendo avançado com mais 

nenhum contacto com os TST. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que nos pedidos para a circulação dos Tuk-Tuk, estava incluído o circuito Vila-Castelo para 

dar resposta à procura turística que pudesse existir. --------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Disse que na intervenção do Deputado Lobo da Silva, considerou que os táxis e os Tuk-Tuk eram 

dois serviços completamente diferentes. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Descreveu o Tuk-Tuk como uma viatura que no Verão podia retirar a capota e circular a uma 

velocidade reduzida de forma aos turistas poderem apreciar a paisagem que não viam de táxi. ------------- 

 ---------- Considerou os Tuk-Tuk uma nova atração turística, não vendo que o surgimento de dois Tuk-Tuk 

fosse uma ameaça para o serviço de táxis, até porque as pessoas que usufruíssem do serviço não o fariam 

de táxi.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre a Casa da Ronca, o Presidente disse que já existia um protocolo entre a Câmara Municipal 

de Sesimbra e a Marinha, por via do qual fora cedida à Câmara, para que esta, ou um promotor privado 

indicado pela Câmara, depois de devidamente reabilitada, pudessem utilizá-la como um albergue de 

montanha para se poder acolher actividades de turismo na natureza, pernoita de uma noite, estando já a 

ser desenvolvido um projecto em termos de arquitectura, na perspectiva de ser feita uma estimativa do 

custo de intervenção da reabilitação da Casa da Ronca e avaliar a forma de concretização dessa obra.---- 

 ----------  Para a Câmara, o ideal seria fazer um concurso público e averiguar se existiam promotores 

privados interessados em fazer o investimento e ficar com a gestão do espaço. --------------------------------- 

 ---------- Em relação ao Dia da Marinha, o Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra disse que este ano 

tinha sido ponderada a hipótese de realizar as cerimónias em Sesimbra, e que, inclusivamente a 

Delegação Marítima tinha sido contactada nesse sentido mas que a opção tinha sido a cidade de Lisboa. 

 ---------- O Presidente disse que esperava que as cerimónias se pudessem realizar em Sesimbra no 

próximo ano ou em 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Continuou a sua intervenção, referindo que a preocupação enunciada pelo Deputado Manuel 

José Pereira em relação à cafetaria, era também preocupação da Câmara, sendo visível que o serviço se 

foi degradando substancialmente, o que dava uma péssima imagem ao espaço. --------------------------------- 

 ---------- Disse terem sido feitas diligências junto do concessionário, no sentido de manter o nível de 

funcionamento, tal como o incumprimento de horários e outras situações, sendo necessário rever o seu 

comportamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Salientou que a Câmara chegou a pedir aos serviços para ser feito um levantamento de todas as 

infracções para poder se desencadear um processo de anulação/rescisão da concessão. ---------------------- 

 ---------- Entretanto, o próprio concessionário começara a ponderar fazer uma concessão da quota a favor 

de outro eventual interessado mas que o problema era não lhe quererem pagar os custos das obras que 

tinha realizado, querendo, no mínimo recuperar uma parte do investimento feito. ----------------------------- 

 ---------- A Câmara Municipal de Sesimbra tivera conhecimento do interesse de um empresário em ficar 
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com o espaço, que falou com a Câmara e apresentou um projecto interessante tanto em termos de 

imagem como de conceito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O antigo empresário chegou a acordo com o novo empresário, tendo a concessão continuado 

com as mesmas obrigações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A solução foi vista como a melhor opção, pois se o processo tivesse sido litigioso, provavelmente 

a cafetaria teria estado fechada durante vários meses. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Era esperado que a cafetaria abrisse ao público no próximo fim-de-semana com nova gerência e 

que até à época alta fossem feitas algumas intervenções ao nível da esplanada e com melhoria do espaço.

 ---------- Referiu que o novo concessionário era um empresário Austríaco, produtor da cerveja artesanal 

“Arrábida”, produzida em sua casa, no concelho de Sesimbra e que estava em vias de ser obtido um 

licenciamento para uma unidade na Carrasqueira para a produção dessa cerveja. ------------------------------- 

 ---------- O conceito da cafetaria era apostar na cerveja e nos petiscos relacionados com o mar para 

abandonar o conceito de bar/discoteca e passar a ser algo mais aproximado com uma cafetaria como a 

do Castelo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Continuando a intervenção o Presidente falou do assunto relativo aos motards e disse que era um 

problema de difícil resolução para a Câmara e que esse assunto passava pela intervenção das forças 

policiais ao garantirem que havia respeito pela velocidade e regras de circulação. ------------------------------ 

 ---------- Explicou que se existiam pessoas abusadoras, também existiam aquelas que tinham interesse na 

economia do concelho e respeitavam as regras e circulavam nas condições normais. -------------------------- 

 ---------- Disse que era difícil de gerir porque existia um duplo interesse: a questão da segurança e o 

interesse da presença de pessoas e que era um problema com bastantes anos que ainda ninguém tinha 

conseguido resolver mas que aceitava soluções e propostas de resolução. ---------------------------------------- 

 ---------- Em relação à questão do registo das casas alugadas para férias, o Presidente falou da existência 

da Legislação do alojamento local há cerca de 3 ou 4 anos, com cada vez mais pessoas a aderir, sendo 

essas casas registadas no Município, dados esses que constituiam a estatística que o Deputado Manuel 

José Pereira referira, que era depois remetida ao Instituto de Turismo de Portugal. ---------------------------- 

 ---------- Acrescentou que existia um número crescente de investidores nessa ótica com uma boa taxa de 

ocupação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente ao processo disciplinar, disse que ía seguir toda a tramitação normal, pois não 

poderia ser de outra forma e que depois de ouvir o Gabinete Jurídico, os dados apurados apontavam para 

que devesse haver um processo disciplinar que já estava a decorrer, com um inquiridor nomeado e que 

não era por se tratar de um engenheiro que teria um tratamento diferente nessa matéria. ------------------ 
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 ---------- Sobre a placa de sinalização do Concelho de Sesimbra na rotunda do Marco do Grilo, disse que do 

ponto de vista estético, a placa obedecia a determinadas normas que eram legais, sendo o problema 

maior o facto de não ter sido colocada no sítio correto após as obras. ---------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que toda a rotunda estava no limite do Concelho e que a placa podia ser eliminada, já que 

a rotunda se encontrava bem identificada com a palavra Sesimbra, se bem que por ser uma estrada 

nacional, fosse obrigatório identificar o concelho. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Em relação ao mercado municipal de Sesimbra, o Presidente discordou da opinião do Deputado 

Manuel José Pereira, embora este tivesse dito que compreendia ser feita nesse momento devido à 

questão dos fundos comunitários, mas não existia outra altura para a realização da obra porque se não 

fosse concluída até final de novembro, a Câmara Municipal de Sesimbra não receberia o dinheiro para 

efectuar a obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre o funcionamento do mercado, disse que a comercialização do peixe se iria manter na cave 

e que se a obra fosse realizada no Inverno não haveria local para os comerciantes do mercado, para 

poderem vender os seus produtos na rua, sendo uma solução bastante atrativa do ponto de vista 

turístico e que mesmo os vendedores que criticaram, iriam pedir para vender os seus produtos na rua no 

próximo Verão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que foi possível conciliar a intenção de fazer o mercado na rua, com uma proposta dos 

Escuteiros para fazer a decoração do Largo do Município, no âmbito dos Santos Populares, tendo a 

Câmara contribuído com a aquisição de um festão, feito com um material resistente à chuva, criando uma 

superfície de ensombrado, permitindo que os vendedores estivessem numa zona de conforto. ------------- 

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra disse ser um desafio colocado à Câmara para 

tornar uma ameaça numa oportunidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Sobre a Praia do Ribeiro do Cavalo o Presidente disse que estava a ser tratada a colocação de 

uma placa que para além de alertar para os perigos do próprio acesso, também chamava a atenção para 

não ser deixado lixo na praia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que era intenção da Autarquia de poder criar um acesso melhorado, introduzindo uma 

escada de acesso em madeira, como foi feito na praia das Bicas. ----------------------------------------------------- 

 ---------- Sobra a distribuição dos folhetos de Sesimbra noutras localidades, disse não ser fácil de 

concretizar, pois em Sesimbra não existiam folhetos de certos locais nem era costume tê-los, tal como 

também não existiam folhetos a fazer a promoção de Sesimbra noutras localidades.--------------------------- 

 ---------- Explicou que o que se tinha tentado fazer era através da parceria com a Entidade Regional, 

utilizar os muppies em Lisboa para promover os eventos de Sesimbra. ---------------------------------------------  
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 ---------- O Presidente salientou que Sesimbra tinha sido capa da revista “Visão” e que a vila era cada vez 

mais um ícone. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação ao custo da rotunda, o Presidente disse ter tido um custo total de 15.000€ gastos em 

aço, na produção das peças em pedra e no restauro e pintura da barca. ------------------------------------------- 

 ---------- Houve ainda outros trabalhos de construção civil com recurso à empresa “Eduardo Pires” mas o 

Presidente disse não ter o valor do custo dessa intervenção. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre as despesas correntes de aquisição de serviços, o Presidente disse que não possuía os 

dados da diferença substancial na rubrica que referia “outros serviços” e informou o deputado que podia 

pedir o esclarecimento à Câmara Municipal e com ajuda dos serviços, ser-lhe dada a informação pedida. 

 ---------- O Presidente da Câmara referindo-se à questão do Deputado Alain Monteiro sobre: “…fazer mais 

com menos recursos”, disse que a Câmara entendia a necessidade de melhorar ao nível dos recursos 

humanos, por isso ter sido incluído no orçamento deste ano a contratação de pessoal, quer sazonal, quer 

permanente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Aproveitou para informar a Assembleia Municipal que relativamente à contratação dos 

permanentes ainda não tinha sido dinamizado o procedimento porque se estava à espera de ter a certeza 

que existia uma redução das despesas com o pessoal para a Câmara não entrar em ilegalidade. ------------ 

 ---------- Referiu que os números apresentados até 31 de maio apontavam uma redução das despesas 

correntes ainda no mês de junho e que permitiriam dinamizar o novo procedimento que na prática só 

daria despesa em outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Salientou que havia a necessidade de ter mais pessoas porque a diminuição fora muito 

significativa e afetara em muito os serviços operacionais da Autarquia. -------------------------------------------- 

 ---------- Disse haver menos pessoas e também pessoal mais velho em áreas em que a idade também tinha 

o seu peso e que existiam alguns casos em que existiam equipamentos inoperacionais porque não 

existiam pessoas para os manusear. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Em relação à revisão do Plano de Urbanização da Quinta do Conde, o Presidente disse que essa 

tarefa fora atribuída à Divisão de Gestão e Planeamento Urbanístico, que definira a equipa mas não tinha 

ainda sido apresentada nenhuma proposta à Câmara com  caderno de encargos e com o programa base 

dos objetivos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre a questão colocada pelo Deputado Lobo da Silva relativa à sinalização de Sesimbra na A33, 

o Presidente disse que há alguns anos tinha sido pedido pela Câmara ao Deputado e funcionário da 

autarquia Rui João, que fizesse um conjunto de fotos da A33 e do IC21, para fazer uma montagem e 

assinalar a falta de placas a indicar Sesimbra e a Quinta do Conde, tendo sido posteriormente enviadas às 
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Estradas de Portugal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Até ao presente dia, nada fora feito, tendo apenas sido enviada uma resposta a comunicar que 

quando fosse realizada a próxima alteração da sinalização do trânsito, iria ser tida em consideração e 

ponderadas as propostas apresentadas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente disse considerar, que para essas pessoas, a vila de Sesimbra e a Quinta do Conde 

não existiam e propôs ao Deputado Lobo da Silva que fizesse alguma diligência através do seu grupo 

Político sobre a matéria exposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra à Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Felícia Costa, que disse 

que em relação à reunião do dia13 de abril, tinha havido um erro porque a Atividade Municipal fora 

remetida para a Assembleia Municipal sem ter passado pela Vice-Presidente, que não tinha 

conhecimento de que reunião se tratava. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que talvez se tratasse de uma reunião marcada com deputados da Assembleia da República, 

por iniciativa do Deputado Lobo da Silva, à qual a Vice-Presidente não pudera comparecer devido a um 

imprevisto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim sendo, a Vice-Presidente prontificou-se a clarificar a situação e enviar a informação correta 

para os Deputados da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Sobre a reunião relativa aos Fundos Comunitários, a Vice-Presidente disse que essa informação 

era a passagem da agenda para a Assembleia Municipal, e admitiu ser falha sua porque devia ter 

controlado toda a informação, situação que não se voltaria a repetir. ----------------------------------------------- 

 ---------- Disse que tinha sido uma reunião de trabalho, dentro das possibilidades existentes, para se 

discutir em que área é que cada uma das Vereações podia avançar com candidaturas, e que o facto de se 

ter realizado uma reunião sobre fundos comunitários com vereadores da CDU, não fazia sentido, tendo 

existido também um lapso ao colocar a informação dessa forma. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre o aparecimento do quadro da Fortaleza de Santiago, a Vice-Presidente, disse que quando 

se iniciaram as obras de requalificação, foram feitas diligências com o envio de ofícios para o Comando 

Geral da GNR a comunicar que o quadro que tinha sido retirado para ser restaurado há alguns anos 

pudesse ser devolvido porque era conhecida a sua localização e que fazia sentido estar presente na 

inauguração da Fortaleza já requalificada, regressando assim à Casa-Mãe. A resposta dada pelo Comando 

Geral da GNR foi que o quadro estava na posse do Estado, era sua propriedade e que ficaria sob a tutela 

desse mesmo Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que a informação que a Câmara Municipal tinha era que a GNR não tinha intenção 

de devolver o quadro, continuando a ser património dos Portugueses e dos Sesimbrenses e que sua a 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº22  – Mandato 2013-2017 
Assunto: Ata de reunião Assembleia 
Municipal de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 48 de 55 

 

 

devolução à Fortaleza não seria fácil. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em relação à questão do Deputado Manuel José Pereira sobre o Conselho Municipal das Pescas, a 

Presidente da Assembleia Municipal de Sesimbra disse não ter estado presente na reunião por questões 

de saúde, tendo sido substituída pelo 2º secretário João Narciso e que logo que chegasse a ata da mesma, 

seria divulgada a todos os deputados. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O 2º secretário João Narciso fez uma breve apresentação dos pontos debatidos na reunião da 

Comissão Nacional das Pescas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Começou por cumprimentar os presentes e disse ter sido uma reunião bastante produtiva, em 

que o Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra fizera a apresentação do Conselho Municipal das 

Pescas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ficou estabelecida a periocidade das reuniões que passaria a ser trimestral, bem como o acerto 

dos horários devido à composição do Conselho ser maioritariamente formada por pescadores com 

horários de trabalho diferentes dos restantes membros, tendo sido acertada uma flexibilidade para se 

realizarem a meio da tarde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Auscultaram-se algumas reivindicações iniciais sobre o espaço do Porto de Abrigo e aproveitou-se 

a presença da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra e da DocaPesca para recolher informação 

aquando das questões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi ainda abordada a Temática da Pesca da Sardinha. --------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da Assembleia Municipal de Sesimbra deu por encerrado este ponto, passando ao 

ponto seguinte, a 1ª Adenda ao protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o Grupo 

Desportivo de Sesimbra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente disse que fora feita uma solicitação no sentido da Assembleia deliberar sobre o 

assumir de compromissos financeiros decorrentes da celebração do Protocolo entre a Câmara Municipal 

de Sesimbra e o Grupo Desportivo de Sesimbra. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que essa questão, bem como a questão seguinte que também dizia respeito à Doca 

Marinha bem como a explicação relativamente ao ponto seguinte quanto à alteração da composição das 

Comissões, foram assuntos abordados na reunião onde estiveram presentes as Comissões 1, 2 e 3. ------- 

 ---------- Numa primeira parte esteve presente e participou o Presidente da Câmara e mais tarde, estivera 

presente a Vice-Presidente e o Dr. Joaquim Carapinha para darem algumas explicações e esclarecimentos 

sobre o processo da piscina.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à questão da Adenda, foi igualmente realizada uma reunião sobre as questões que 

diziam respeito ao relatório apresentado pelo Grupo Desportivo de Sesimbra, ao ponto da situação e ao 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº22  – Mandato 2013-2017 
Assunto: Ata de reunião Assembleia 
Municipal de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 49 de 55 

 

 

que seria, em termos futuros, a gestão por parte da Câmara Municipal e inclusivamente do que era o 

reflexo e a experiência que a Autarquia ia tendo dessa gestão. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse ainda que sobre essa matéria tinha havido uma reunião bastante ampla e discutida, 

nomeadamente no que respeitava às questões subjacentes à Adenda de novos compromissos 

financeiros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Teve uso da palavra a Deputada Sandra Cunha que em relação à Cedência e Gestão da Piscina 

coberta, disse ter lido na ata da reunião de dia 26 de maio referência a que depois da Assembleia 

Municipal votar a proposta relativamente à adenda do protocolo, seria votada uma recomendação à 

Câmara Municipal de Sesimbra no sentido de acautelar a melhor forma de relação de emprego dos 

contratados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da Assembleia Municipal disse que a questão fora colocada com a presença da 

Vice-Presidente e não se sentira  que a mesma se opusesse a que a manifestação fosse colocada por 

parte da Assembleia Municipal, tendo em conta que seria a Câmara que iria analisar os currículos, fazer 

as entrevistas e definir o trabalho. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Deputada Sandra Cunha disse não ter percebido essa informação e assumindo que não 

percebera mal, não fizera qualquer referência para alteração da ata, tendo percebido que seria feita a 

recomendação para a contratação dentro da legalidade dos trabalhadores que iriam desempenhar 

funções na Piscina. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio a Vice-Presidente Felícia Costa que disse ter sido amplamente debatida a necessidade 

de contratação de dois nadadores salvadores e três professores a tempo inteiro, substituindo os três 

professores que estavam inicialmente previstos no acordo celebrado entre a Câmara Municipal de 

Sesimbra e o Grupo Desportivo de Sesimbra e que estavam a tempo parcial, considerando a possibilidade 

de ocupação e de maximização do próprio equipamento, e que a Câmara se comprometera  em 

minimizar os custos e o défice que a piscina acumulava todos os meses para o Grupo Desportivo de 

Sesimbra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Uma das necessidades para diminuir esse défice era aumentar a taxa de ocupação, porque a 

piscina tinha capacidade para ter mais classes, havendo uma lista de espera que não era possível 

satisfazer porque os técnicos inicialmente previstos no protocolo, com 2 a tempo inteiro e 3 a tempo 

parcial, não conseguiam dar resposta a todos os pedidos para que novas classes fossem formadas. ------- 

 ---------- Além dessa situação, existia também o encargo obrigatório com a nova Legislação de setembro, 

após a Câmara ter celebrado o acordo com o Grupo Desportivo de Sesimbra, que obrigava a que todos os 

equipamentos com esta natureza tivessem obrigatoriamente dois nadadores salvadores. -------------------- 
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 ---------- Referiu que a Adenda tinha como objectivo, em primeiro lugar, cumprir o que a Lei obrigara 

desde setembro, com a presença de dois nadadores salvadores, e também ampliar a resposta em termos 

de oferta para assim se poder aumentar as receitas e satisfazer a pretensão de todos os Sesimbrenses.-- 

 ---------- Em relação à questão colocada pela Deputada Sandra Cunha sobre o vínculo contratual que o 

Grupo Desportivo de Sesimbra iria estabelecer com essas pessoas, a Vice-Presidente disse que a Câmara 

poderia sensibilizar e fazer uma recomendação ao Grupo Desportivo de Sesimbra para que esse vínculo 

contratual tivesse uma maior estabilidade visto que era da obrigação e responsabilidade do GDS a 

contratação dos funcionários, e explicou que a primeira intenção da Câmara Municipal de Sesimbra fora 

contratar as cinco pessoas, mas que não fora possível devido ao equipamento pertencer ao Grupo 

Desportivo de Sesimbra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Devido à impossibilidade colocada pelo Gabinete Jurídico da Câmara Municipal de Sesimbra, a 

solução fora ter de ser o Grupo Desportivo de Sesimbra a fazer essa contratação. ------------------------------ 

 ---------- Acrescentou que tinha sido colocado um alerta por um Deputado do Grupo Municipal MSU de 

que a cláusula inicial do protocolo não permitiria obrigar o Grupo Desportivo de Sesimbra a avançar com 

uma contratação com um vínculo laboral diferente. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse ainda, para responder à dúvida levantada pela Deputada Sandra Cunha que o que foi 

acordado foi aprovar a Adenda e sensibilizar o Grupo Desportivo de Sesimbra para poder criar postos de 

trabalho com mais estabilidade que o mero recibo verde. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Após votação, a Adenda foi deliberada, por maioria, com 21 votos a favor (13 CDU + 6 PS + 2 

PSD/CDS – PP), 2 abstenções (MSU) e 1 voto contra (BE). --------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Grupo Municipal do Bloco de Esquerda apresentou a seguinte Declaração de Voto: -------------- 

 ---------- “1 – A 11 de Abril de 2014, o Bloco de Esquerda votou favoravelmente na Assembleia Municipal 

de Sesimbra, a celebração do protocolo de gestão e exploração da Piscina Coberta de Sesimbra entre a 

Câmara Municipal e o Grupo Desportivo de Sesimbra (GDS), considerando e face ao risco eminente de 

encerramento do equipamento, que o benefício para a população Sesimbrense decorrente da fruição das 

atividades desportivas da piscina, sala de desporto e sala de judo se impunha como critério mais 

importante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2 – A 4 de Junho de 2015, a Câmara Municipal de Sesimbra, apresenta à Assembleia Municipal a 

proposta para aprovação de uma adenda ao protocolo inicial, que implica um aumento de 28.400,€ 

mensais ao compromisso financeiro inicialmente assumido pelo Município. Pretende suprir as exigências 

legais decorrentes da Lei que obriga à existência de dois nadadores salvadores nas piscinas de uso público 

e aumentar o número de aulas através do aumento da carga horária laboral de dois professores de 
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natação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Bloco de Esquerda não veria inconveniente na aprovação desta adenda não fosse o tipo de 

contratação que o GDS pretende celebrar com os futuros trabalhadores: contratação por recibos verdes. 

Se na altura de celebração do protocolo inicial, parte dos trabalhadores do equipamento, nomeadamente 

os professores de natação, exerciam efetiva atividade independente com um horário de trabalho parcial e 

exercessem aliás, segundo informações da própria Câmara Municipal, atividade laboral para outras 

entidades empregadoras, as necessidades de contratação alteraram-se. Pretende-se agora contratar 

“dois nadadores salvadores profissionais para exercerem funções de vigilância e salvamento em meio 

aquático durante um período não inferior a 40 horas semanais, cada” assim como dois professores de 

natação profissionais para exercerem funções com uma carga horária de 35 horas semanais cada. -------- 

 ---------- Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Os trabalhadores independentes se caracterizam pela atividade de prestação de serviços ou 

produção e/ou venda de bens por conta própria e não por conta de outrem; -------------------------------------- 

 ---------- - dos cerca de 400 mil trabalhadores temporários no país, a esmagadora maioria corresponde a 

falso trabalho temporário, ou seja, deveria ter acesso a vínculos com  as empresas para quem 

verdadeiramente trabalham; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - estes trabalhadores são ilegalmente arredados de direitos como o gozo de férias e o pagamento 

de subsídio de férias e natal (parte integrante do vencimento no sistema salarial português) e têm de 

assumir isoladamente todos os meses o pagamento das contribuições à Segurança Social enquanto as 

entidades patronais ficam 'libertas' das suas obrigações; --------------------------------------------------------------- 

 ---------- - a Lei prevê que o trabalhador independente não trabalhe mais de 80% da carga horária para 

uma única entidade empregadora e quando tal acontece configura uma situação de falso recibo verde e 

logo um relação laboral ilegal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Bloco de Esquerda não compreende como pode a Câmara Municipal de Sesimbra promover a 

contratação de falsos recibos verdes, apoiar uma das mais agressivas estratégias de precarização e 

compactuar com uma ilegalidade. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Conforme é referido na própria proposta de adenda ao protocolo inicial “o modelo de parceria 

estabelecido entre as duas entidades assentou em pressupostos diferentes daqueles que hoje existem, 

quer quanto ao volume de utilização do plano de água, quer quanto às necessidades de vigilância das 

atividades desenvolvidas na piscina” pelo que, face a condições diferentes, os termos da adenda também 

deveriam ser diferentes, especialmente no que respeita à responsabilidade e participação do município na 

contratação de funcionários no estrito respeito pela lei e pela dignidade dos trabalhadores. ----------------- 
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 ---------- Pelo exposto, o Bloco de Esquerda vota contra esta adenda ao protocolo entre a Câmara 

Municipal de Sesimbra e o Grupo Desportivo de Sesimbra.” ------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Grupo Municipal do Movimento Sesimbra Unida apresentou a seguinte Declaração de Voto: - 

 ---------- “Quando a matéria da celebração do Protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o Grupo 

Desportivo de Sesimbra foi submetida à apreciação da Assembleia Municipal, o Grupo Municipal do MS 

manifestou a sua reserva quanto ao facto daquele protocolo não prever quaisquer medidas que 

salvaguardassem a Autarquia num eventual cenário de agravamento da situação financeira do clube e na 

impossibilidade do mesmo poder deixar de cumprir os compromissos assumidos perante os credores. ---- 

 ---------- Chamando a atenção para a necessidade de negociar ab initio a transformação do investimento 

da Câmara Municipal de Sesimbra no Grupo Desportivo de Sesimbra num ativo patrimonial da própria 

Autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi igualmente alvitrada a tendência para que esse investimento num bem privado pudesse vir a 

aumentar o que volvido cerca de um ano desde a formalização do Protocolo, se veio a confirmar. ---------- 

 ---------- Assim resulta que todas as preocupações manifestadas pelo Grupo Municipal do MSU vieram a 

confirmar-se, sendo a 1ª Adenda ao referido Protocolo uma clara demonstração dessa realidade. --------- 

 ---------- Reiteramos aqui tudo quanto na circunstância afirmamos nas nossas intervenções, quer em Sede 

de Comissões quer no Plenário, espelhadas na nossa Declaração de Voto de 11 de abril de 2014. ----------- 

 ---------- Não obstante continuarmos a defender que a gestão da Câmara Municipal de Sesimbra era a 

única opção que existia, entendemos que uma adequada gestão dos dinheiros públicos que provêem dos 

municípios contribuintes, demandava e demanda a adoção de medidas de garantia patrimonial desse 

investimento por parte da Autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Atento o exposto, em coerência com as posições anteriormente assumidas por esta bancada, 

entendemos que o nosso sentido de voto deve ser o da abstenção.” ------------------------------------------------- 

 ---------- O Grupo Municipal da Coligação Democrática Unitária apresentou a seguinte Declaração de 

Voto: ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Votamos favoravelmente esta adenda por considerar que a mesma permite proceder aos ajustes 

necessários com vista a aumentar o número de utentes e desta forma garantir a sua segurança, 

cumprindo pela mesma forma as novas exigências legais. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Reiteramos também a nossa posição favorável quanto ao Protocolo firmado, pois consideramos 

este equipamento imprescindível para a qualidade de vida dos Sesimbrenses, logo um investimento na 

Comunidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Estamos conscientes dos custos envolvidos mas também estamos conscientes que sem esta nossa 
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acção, este equipamento estaria hoje certamente fechado.” ----------------------------------------------------------- 

 ---------- O Grupo Municipal do Partido Socialista fez a seguinte Declaração de Voto: -------------------------- 

 ----------  “Dada a importância da gestão deste equipamento e da sua manutenção em funcionamento, nós 

votamos favoravelmente, sempre obviamente, na expectativa de que seja 100% cumprida a legalidade de 

todos os procedimentos, sejam os procedimentos de segurança, de qualidade, que são bastante exigentes 

naquele tipo de equipamento, seja naturalmente também nos aspectos relacionados com a contratação 

de pessoal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não queremos sequer pôr a possibilidade de que a legalidade estritamente não vá ser cumprida 

integralmente em todo este processo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Aproveitamos para dizer que, também a gestão por parte da Câmara deve ser da maior 

racionalidade e qualidade, sendo que para isso existe um instrumento importante que nós não nos 

esquecemos de referir que é o tarifário. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O tarifário é um regulador em termos da lei da oferta e da procura e deve ser utilizado se for 

necessário." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Grupo Municipal do Partido Social Democrata apresentou a seguinte Declaração de Voto: ---- 

 ---------- “Obviamente que a importância do equipamento no Concelho de Sesimbra como é a Piscina do 

Grupo Desportivo de Sesimbra, é fator fundamental para que possamos votar a favor desta adenda e dos 

procedimentos que estão subjacentes. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Gostaríamos também que efectivamente, em termos do óptimo era que a contratação dos 

profissionais fosse feita a tempo inteiro, mas isso não é objecção para que não possamos votar 

favoravelmente no sentido que estas contratações são absolutamente legais de acordo com a Legislação 

em vigor em termos de trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Obviamente que gostaríamos que no futuro esses trabalhadores pudessem ser contratados a 

termo certo mas, entre termos trabalhadores no desemprego e termos trabalhadores precários, nós 

preferimos que haja trabalhadores precários com desempenho social e com um vencimento que lhes é 

devido.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da Assembleia Municipal de Sesimbra deu por encerrado o ponto da Adenda, e 

disse, que tal como tinha sido acordado ao nível da reunião de uma forma muito simples, dadas as 

contingências e o esclarecimento da Vice-Presidente, que a Assembleia pudesse deliberar no sentido de 

uma Recomendação para acautelar a melhor forma de relação do emprego dos contratados junto do 

Grupo Desportivo de Sesimbra. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Submetida à votação, a Recomendação foi aprovada por maioria com 23 votos a favor (13 CDU + 
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6 PS + 2 PSD-CDS/PP e 2 MSU), 1 abstenção (BE). ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente prosseguiu com o ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, “Doca Marinha Lda. – 

Ampliação de Estabelecimento - Interesse Público Municipal – Reconhecimento” ,cedendo a palavra ao 

Presidente da Câmara de Sesimbra. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra disse que a questão estava bem clara nos 

pareceres da Câmara, não tendo havido dúvidas por parte da Comissão. Disse haver uma nova legislação 

em vigor durante um ano que permitia a legalização de situações de incumprimento de edifícios de 

carácter industrial ligados à actividade económica, incompatíveis com instrumentos de gestão territorial 

em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse haver uma instalação industrial no Zambujal de transformação e congelação de pescado, 

que tinha a intenção de fazer uma ampliação, estando esgotada a capacidade de ampliação construtiva 

face ao Plano Diretor em vigor. Face à faculdade permitida pelo Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de 

novembro, podia ser emitido um parecer favorável da parte da Assembleia Municipal, por proposta da 

Câmara, permitindo ao proprietário instruir o processo junto da Direção Geral de Economia para viabilizar 

essa intervenção, fundamental para ter mais uma linha de congelação e aumentar a produção na 

unidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que era uma área de construção que representava 3% da área de construção total, que não 

interferiria com vizinhos, e que era uma situação absolutamente pacífica. ---------------------------------------- 

 ---------- A Presidente submeteu este ponto a votação, tendo sido aprovado por unanimidade, sob 

proposta da Câmara Municipal, reconhecer como interesse público municipal a ampliação do 

estabelecimento industrial Doca Marinha – Sociedade de Congelados e Pescado, Lda., de acordo com os 

fundamentos elencados na proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Passou-se ao ponto seguinte, “Alteração da composição da Comissão de Planeamento 

Estratégico e Atividade Económica e da Comissão de Finanças Municipais e Administração Autárquica 

(n.ºs 1 e 2 do artigo 70º do Regimento da Assembleia Municipal de Sesimbra)”, que surgira na 

sequência da solicitação feita pelo Deputado José Guerra, para que a sua presença não decorresse na 

Comissão 4, mas sim na Comissão 5. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Afirmou que esta alteração não mudaria em nada o estipulado em termos de Regimento e 

deliberação da Assembleia, e que era apenas uma questão de formalismo no que dizia respeito à 

representatividade do Bloco de Esquerda numa outra Comissão. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Após votação, a Assembleia Municipal de Sesimbra deliberou por unanimidade autorizar, sob 

proposta do líder de bancada do Bloco de Esquerda, Deputado José Guerra, nos termos do nº 1 do artigo 
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70º do Regimento da AMS, a transferência da representação do Grupo Municipal do Bloco de Esquerda 

da Comissão 4 – Planeamento Estratégico e Atividade Económica, para a Comissão 5 - Finanças 

Municipais e Administração Autárquica. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------     Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o “Período da Ordem de Trabalhos”, e foi por 

consenso, dispensada a leitura da ata em minuta da presente reunião, que aqui se dá como inteiramente 

reproduzida para todos os devidos e legais efeitos, tendo a mesma sido considerada aprovada, por 

unanimidade, procedendo-se à respetiva assinatura.  -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, a Presidente da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão era uma hora 

e seis minutos do dia 05 de junho de 2015.  --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, pelos Secretários e 

pelos Membros que o desejarem fazer. --------------------------------------------------------------------------------------  

 


