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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SESIMBRA, 

REALIZADA NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

 ---------- Aos dois dias do mês de fevereiro de 2018, 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. João Francisco da Conceição Ribeiro Narciso e Maria da Conceição 

Nero Gonçalves, Primeiro e Segunda Secretários, respetivamente, com a seguinte Ordem de Trabalhos: - 

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

 ---------- 2. Contratação de empréstimo a curto prazo até ao montante de 2 milhões de euros – 

condições contratuais; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 3. Grutas Senhora do Cabo, Atividades Turísticas, SA – alienação; --------------------------------------- 

 ---------- 4. 15ª Edição da Assembleia Municipal de Jovens / 11ª Edição do concurso “As cores da 

Cidadania”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Pelo Grupo Municipal da CDU - Joaquina Odete Martins da Graça, João Carlos do Carmo Valente, 

Paula Alexandra Cacela da Conceição Graça Rodrigues, Rui João Graça Rodrigues, Fernando José Mestre 

Patrício, Sandra Marília Martins Rodrigues de Carvalho, João Francisco da Conceição Ribeiro Narciso, José 

da Costa Ferreira Braga e Sónia Patrícia Narciso Faria Lopes; ----------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Grupo Municipal do PS – Sérgio Miguel Redondo Faias, Pedro Miguel dos Santos Mesquita, 

Luísa Margarida Cagica Carvalho, João Filipe Paulo Pólvora, Paulo do Carmo de Sá Caetano, Bertina 

Pereira João Duarte e Faustino Marques; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Pelo Grupo Municipal MAIS SESIMBRA (PPD/PSD.CDS-PP) – José Manuel Lobo da Silva e Maria da 

Conceição Nero Gonçalves; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Pelo Grupo Municipal do BE - José António Melo Nunes Guerra. ------------------------------------------- 

 ---------- Compareceram ainda, a Presidente da Junta de Freguesia de Santiago, Laura Maria Pinto Correia, 

o substituto do Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, Carlos Alberto Pólvora dos Anjos 

Cruz, e a Presidente da Junta de Freguesia do Castelo, Maria Manuel de Jesus Gomes dos Santos. ---------  

 ---------- Comprovada a existência de quórum, 24 presenças, a Presidente da Assembleia Municipal 

declarou aberta a reunião eram vinte e uma horas e trinta minutos. ------------------------------------------------  
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 ---------- Verificaram-se também as presenças do Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra (CMS), 

Francisco Manuel Firmino de Jesus, e dos Vereadores José Henrique Peralta Polido, Sérgio Manuel Nobre 

Marcelino, Américo Manuel Machado Gegaloto e Carlos Manuel Vicente Silva. ----------------------------------  

 ---------- Não estiveram presentes a Vice-Presidente, Felícia Maria Cavaleiro da Costa e o Vereador 

Francisco José Pereira Luís, que justificaram as suas ausências. -------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM cumprimentou todos os presentes e fez uma saudação especial ao público 

presente na sala. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou que a Deputada Andredina Cardoso comunicara que por razões de ordem profissional 

não podia comparecer, estando presente em sua substituição o Deputado Municipal Faustino Marques. 

 ---------- Em substituição do Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, estava presente o seu 

Substituto legal, o Secretário da Junta, Carlos Alberto Pólvora dos Anjos Cruz, a quem a Presidente da 

AMS endereçou votos de que o seu contributo fosse positivo para o desenvolvimento dos trabalhos. ----- 

 ---------- Deu conhecimento que as atas da AMS, aprovadas em minutas, do mandato de 2013/2017, 

realizadas em 28 de abril de 2017, 23 de junho de 2017 e 14 de julho de 2017, disponibilizadas para 

consulta na PAMS, já haviam sido apreciadas pelos respetivos Líderes dos Grupos Municipais do anterior 

mandato, e como tal eram consideradas devidamente aprovadas. --------------------------------------------------- 

 ---------- Submeteu depois as atas à votação, aprovadas em minutas, de 17 de outubro, 27 de novembro e 

11 de dezembro do ano de 2017, tendo sido aprovadas por unanimidade.  ---------------------------------------- 

 ---------- Solicitou que os eleitos reservassem o dia 20 de fevereiro para a visita aos serviços da CMS. 

Referiu que vinha sendo prática da AMS, realizarem no início do mandato uma visita aos serviços da CMS, 

devendo ser num dia útil, com início às 9h00 e término pelas 17h30, com almoço no Refeitório Municipal, 

procurando percorrer os vários setores. Oportunamente seria enviado o programa da visita. Acreditava 

que alguns colegas tivessem dificuldade em comparecer por motivos profissionais, mas se estivessem 

disponíveis só um período do dia, teriam muito gosto em acolher a disponibilidade. Agradecia que 

confirmassem a presença para que os serviços pudessem organizar todo o apoio logístico, bem como a 

reserva dos almoços. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Informou que em março seria realizada uma sessão extraordinária e já tinham pelo menos 2 

assuntos a serem remetidos pela CMS: “Aquisição de comunicações fixas e móveis de voz para a Câmara 

Municipal de Sesimbra – abertura de procedimento” e a “Contratação de empréstimo a longo prazo até 

ao montante de 1 milhão e duzentos mil euros destinado a financiar a aquisição de equipamento 

circulante”, e também para apreciação e votação do Regulamento Municipal de Segurança provisório. -- 
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 ---------- Perguntou se algum eleito pretendia colocar alguma questão relativa à listagem do expediente 

recebido pela AM desde a realização da sessão de 15 de Dezembro e a qual tinha sido colocada na PAMS. 

Mas nenhum deputado diligenciou nesse sentido. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Informou que as sessões da AMS eram organizadas em 3 momentos distintos. ------------------------  

 ---------- O “Período Antes da Ordem do Dia” (PAOD) que se destinava à apreciação de assuntos de 

interesse local e apresentação de recomendações, moções, sobre assuntos de interesse para o município; 

 ----------  O “Período de Intervenção Aberto aos Cidadãos", no qual o público presente podia intervir desde 

que preenchessem um formulário próprio disponibilizado pelas trabalhadoras da Assembleia; --------------  

 ---------- E o “Período da Ordem do Dia" destinado ao tratamento e ou às deliberações de matérias 

constantes da convocatória para a sessão. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Seguidamente deu início ao “PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA” e informou que tinham para 

votar os seguintes documentos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Voto de Pesar – António Narciso (GM CDU) ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Voto de Pesar Alberto Neto (GM CDU) ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Voto de Pesar – Edmundo Pedro (GM PS) ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Moção - Pela defesa do serviço postal enquanto serviço público e universal (GM CDU) -------------- 

 ---------- Moção – Atendimento Complementar de Saúde (GM PPD/PSD.CDS PP) --------------------------------- 

 ---------- Moção – Movimento Associativo em Portugal (GM CDU) ----------------------------------------------------- 

 ---------- Moção – Edifício dos CTT da Vila de Sesimbra (GM BE) -------------------------------------------------------- 

 ---------- Recomendação - Canil Municipal de Sesimbra / Apoio animal (GM BE) ----------------------------------- 

 ---------- Recomendação - Substituição da frota automóvel da Câmara Municipal de Sesimbra por veículos 

movidos a combustíveis não fósseis (GM CDU) ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Recomendação - Acessos públicos à Rua da Baleeira (praia da Baleeira), Forte da Baralha, Chã dos 

Navegantes e praia de Areia do Mastro (GM MSU) ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Moção aprovada na CMS - regime de gestão de combustível plasmado no artigo 153.º da Lei do 

Orçamento de Estado para 2018 (Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) - Subscrição -------------------------- 

 ---------- Informou que interpretando a vontade dos diversos Grupos Municipais, os Votos de Pesar seriam 

apresentados em nome da Comissão de Líderes. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Cedeu depois a palavra ao Deputado Municipal José Braga, o qual, após cumprimentar todos os 

presentes, procedeu à leitura do Voto de Pesar sobre o Falecimento de António Inácio Narciso: ---------- 

 ---------- “António Inácio Narciso nasceu em Santana, Portel, Distrito de Évora, em Abril de 1943. Residente 
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na Quinta do Conde desde 1971, António Narciso foi proprietário do estabelecimento “ Os Velhotes”, 

designação atribuída devido a seus pais, e posteriormente do estabelecimento “ Celeiro da Quinta”. ------ 

 ---------- A propensão para a organização coletiva levou António Narciso a inscrever o “Celeiro da Quinta” 

na Associação de Comercio, Industria e Serviços do Distrito de Setúbal, organização cujos corpos sociais 

integrou em sucessivos mandatos, inclusive nos cargos de Presidente da Direção e da Assembleia Geral, 

bem como da Delegação Concelhia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em reconhecimento, a Junta de Freguesia da Quinta do Conde atribuiu, em 9 de Outubro de 2014, 

a António Narciso, a Medalha de Mérito da Freguesia. Em 4 de Maio de 2015 foi a Câmara Municipal de 

Sesimbra a condecora-lo com a Medalha de Mérito Municipal. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Participou também na organização dos convívios de pioneiros da Quinta do Conde realizados nos 

anos de 2006 a 2010. Em 2017 aceitou ser mandatário concelhio de Sesimbra da candidatura da CDU às 

eleições autárquicas desse ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em sessão ordinária no dia 2 de Fevereiro de 2018, 

delibera aprovar um voto de pesar pelo falecimento de António Inácio Narciso, manifestando as mais 

sentidas condolências à sua família e amigos.” ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Submetido a votação, o Voto de Pesar sobre o Falecimento de António Inácio Narciso, foi 

aprovado por unanimidade e guardado um minuto de silêncio em sua memória. -----------------------------  

 ---------- Seguidamente tomou o uso da palavra a Presidente da Junta de Freguesia do Castelo que 

cumprimentando todos os presentes e em especial a família do Sr. Alberto Neto, passou a ler o Voto de 

Pesar sobre o Falecimento de Alberto Xavier Penim Zegre Neto: ---------------------------------------------------- 

 ---------- “Alberto Xavier Penim Zegre Neto nasceu em 19 de Janeiro de 1949. Natural de Sesimbra onde 

sempre morou, manifestou desde cedo grande dedicação à sua terra, através de inúmeras atividades e 

cargos exercidos quer no movimento associativo, quer em Instituições de cariz social mas também como 

autarca. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Pai de 3 filhos, avô de 5 netos, marido e filho dedicado e embora desenvolvendo a sua atividade 

profissional na antiga Casa dos Pescadores (atual Segurança Social), deu continuidade à empresa familiar 

e secular de apoio de praia – Estabelecimentos Zegre - atividade turística pela qual, a 4 de Maio de 2015 

foi agraciado pela Câmara Municipal de Sesimbra, com a Medalha de Mérito Municipal, Grau Prata. ----- 

 ---------- Foi elemento integrante da fundação do Agrupamento 325 Sesimbra do Corpo Nacional de 

Escutas, nos anos 70, tendo igualmente sido membro fundador da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de 

Sesimbra em Janeiro de 1974, Instituição onde desempenhou igualmente funções de Comandante. -------- 
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 ---------- Membro ativo na Igreja Paroquial de Santiago, foi igualmente Presidente da Assembleia da 

Irmandade do Senhor Jesus das Chagas e responsável pelos assuntos económicos. ------------------------------ 

 ---------- A Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em sessão ordinária no dia 2 de Fevereiro de 2018, 

delibera aprovar um voto de pesar pelo falecimento de Alberto Xavier Zegre Neto, manifestando as mais 

sentidas condolências à sua família.” ---------------------------------------------------------------------------------------- :

 ---------- Colocado a votação, o Voto de Pesar sobre o Falecimento de Alberto Xavier Penim Zegre Neto 

foi aprovado por unanimidade e guardado um minuto de silêncio em sua memória. ------------------------- 

 ---------- Usou da palavra o Deputado Municipal Faustino Marques, que começou por cumprimentar 

todos os presentes e, sendo a primeira vez que intervinha na AMS, deu os parabéns a todos os colegas 

fazendo votos que todos em conjunto pudessem elevar o Concelho de Sesimbra ao nível do País. Depois 

passou à leitura do Voto de Pesar sobre o Falecimento de Edmundo Pedro: -------------------------------------  

 ---------- “Edmundo Pedro, nascido em Alcochete em Novembro de 1918, foi um herói da luta contra a 

ditadura derrubada em Abril de 1974 e que entregou toda a sua vida – antes e depois dessa data 

libertadora – a um sempre incansável combate pelos valores da Liberdade e da Democracia, constituindo 

uma incontornável e perene referência de coragem e de combatente político para todos os socialistas 

portugueses. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Edmundo Pedro foi preso pela primeira vez em 1932, com apenas 15 anos de idade, conhecendo 

bem a repressão e os cárceres da ditadura, passando pelo Aljube, Peniche a Caxias. Foi também o mais 

jovem preso político mais novo do sinistro campo de concentração do Tarrafal, onde passou dez anos, 

debaixo das mais indignas e desumanas condições. Libertado em 1946, envolveu-se em várias 

conspirações e tentativas de derrube da ditadura fascista, que lhe valeram mais uma prisão, na sequência 

do assalto ao quartel de Beja, em 1962. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Militante do PS logo após o 25 de Abril, revelou-se também um elemento-chave no combate pela 

defesa de um regime democrático pleno, o que lhe veio a valer acusações injustas que a Justiça e a 

História acabaram por demonstrar falsas. Deixa-nos várias obras essenciais para um profundo 

conhecimento do século XX português e um precioso legado, que deve orgulhar todos os democratas 

portugueses. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Deputado do PS em várias legislaturas, Edmundo Pedro deixou em todos os que com ele tiveram a 

felicidade de contactar um traço indelével de humildade, humanidade e coragem, que manteve até ao fim 

dos seus dias, neste ano em que iria cumprir os seus cem anos. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Saliente-se finalmente a sua ligação ao concelho de Sesimbra, mais concretamente à Lagoa de 
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Albufeira, local que elegeu para sua habitação nos anos mais recentes da sua longa e preenchida vida. -- 

 ---------- A Assembleia Municipal de Sesimbra manifesta assim o seu mais profundo pesar pela morte de 

Edmundo Pedro e transite a todos os familiares e amigos as suas mais sentidas condolências.” ------------- 

 ---------- Submetido a votação, o Voto de Pesar sobre o Falecimento de Edmundo Pedro foi aprovado por 

unanimidade e guardado um minuto de silêncio em sua memória. ------------------------------------------------- 

 ---------- Foi colocada para apreciação a Moção designada “Pela defesa do serviço postal enquanto 

serviço público e universal”, sob proposta do Grupo Municipal da CDU, que se transcreve: ------------------  

 ---------- “É com grande apreensão que temos vindo a acompanhar a ofensiva que está em curso no que 

respeita aos Correios enquanto serviço público fundamental às populações, à economia nacional, ao 

desenvolvimento regional e à coesão do território. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Os CTT pretendem encerrar mais de vinte e duas estações ou postos de correio além dos que já 

encerraram como é o caso do Posto dos Correios na freguesia de Santiago, que resultou no agravamento 

das dificuldades desta população, que tem direito a um Posto dos CTT com as devidas condições e serviços 

necessários.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Na Vila da Quinta do Conde as reclamações multiplicam-se nos tempos de atendimento, uma vez 

que o balcão foi transformado em banco CTT logo o método em execução de passar parte dos serviços 

para as papelarias e estabelecimentos similares, remete para o princípio da confidencialidade, já alertado 

pelas estruturas representativas dos trabalhadores dos correios, pois trata-se de informação sobre 

pensões de reforma, o que pagam ou recebem os cidadãos, a quem enviam cartas ou de quem recebem. 

 ---------- Desde o ano de 2000 mais de um milhar de estações e postos de correios foram encerrados. Desde 

2000 mais de um milhar de postos de trabalho dos CTT foram extintos. -------------------------------------------- 

 ---------- Em 2013 o anterior Governo concessionou a privados os CTT, um serviço com mais de 500 anos de 

existência, uma empresa que sempre foi lucrativa, com um serviço publico postal inestimável às 

populações de todo o Pais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A empresa aquando da concessão a privados apresentava uma estrutura de lucros de mais de 300 

milhões de euros. Hoje mesmo perante os mais de 100 milhões de euros de dividendos, a empresa não 

permite manter abertas estas duas dezenas de estações ou postos e servir condignamente as populações 

 ---------- Os CTT, Correios de Portugal, S.A. tem vindo, de forma continuada, a não cumprir com os 

pressupostos do contrato de concessão, facto que originou diversas multas por parte da ANACOM.-------- 

 ---------- A Assembleia Municipal de Sesimbra propõe que a Assembleia Municipal de Sesimbra, na sua 

reunião de 02 de fevereiro de 2018, delibere: ------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- 1 – Manifestar o seu veemente desacordo com o encerramento da estação dos CTT na Vila de 

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

 ---------- 2 – Que seja pedido parecer à ANACOM sobre o encerramento da estação citada e o adequado 

cumprimento da garantia da oferta de um serviço público postal universal em Sesimbra. --------------------- 

 ---------- 3. Solidarizar-se com as lutas das populações e dos trabalhadores dos CTT contra o encerramento 

de estações dos correios; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 4. Remeter a presente moção para: --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas ------------------------------------------- 

 ---------- Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa ---------------------- 

 ---------- Primeiro-Ministro -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ministro da Economia -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- CGTP-IN – Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional ------------- 

 ---------- UGT – União Geral de Trabalhadores ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações --------------------------------- 

 ---------- Comissão de Trabalhadores dos CTT -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- MUSP – Movimento de Utentes dos Serviços Públicos”. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Como ninguém pretendeu usar da palavra, a Moção “Pela defesa do serviço postal enquanto 

serviço público e universal” foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. ------------------- 

 ---------- Continuando os trabalhos, a Presidente da AMS colocou para apreciação a Moção “Por um 

Atendimento Digno” proposta pelo Grupo Municipal do PPD/PSD.CDS-PP, que se passa a transcrever: --- 

 ---------- Em Sesimbra, o atendimento complementar começou há algum tempo a funcionar 6 horas nos 

dias úteis (das 15 às 21 horas) e ao fim de semana e feriados, das 11 às 21h, embora a autarquia tenha 

sempre tentado que o horário se prolongasse até às 22 horas. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Recorde-se que a autarquia sempre se bateu pela instalação de um Serviço de Urgência Básico 

mas que nunca foi implementado, o que lesa gravemente os utentes do município. ----------------------------- 

 ---------- Hoje os hospitais públicos vivem dias de extremas dificuldades. O funcionamento, a qualidade dos 

cuidados de saúde e a capacidade de resposta estão colocados em causa. ----------------------------------------- 

 ---------- É urgente solucionar o problema, mas importa também, analisar as razões que originaram a 

situação de asfixia financeira.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Atendimento Complementar em Sesimbra está a deixar de conseguir, pura e simplesmente, de 

prestar os cuidados que os utentes precisam. ------------------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- As preocupações centram-se nas dificuldades sentidas diariamente pelos utentes. Dos que 

aguardam demasiadas horas para serem atendidos, em especial os fregueses de Santiago que tem uma 

população envelhecida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Até estar concluído o novo sempre de saúde de Sesimbra, será que a população não terá direito 

aos cuidados primários? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Atendimento Complementar tem duas hipóteses, ou não trata o doente, assumindo as 

responsabilidades de negar cuidados de saúde, ou não cumpre a lei, sujeitando-se às penalizações 

previstas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A resolução destes problemas exige medidas imediatas, dos cuidados de saúde primários e a 

contratação de profissionais necessários aos serviços, assim, basta apenas que haja vontade política e que 

o Governo comece por concretizar muitas medidas de estruturação e organização adequadas, respeitando 

os princípios de cooperação e resposta integrada das unidades de saúde às necessidades de saúde das 

populações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perante esta situação, qual é a orientação do ACES Arrábida e do Governo? ---------------------------- 

 ---------- Assim em fase destas preocupações, o Grupo Municipal do PPD/PSD na sua Assembleia Municipal 

de 2 de Fevereiro de 2018, propõe: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Apoiar as lutas das populações na defesa do direito constitucional à proteção na Saúde. ----------- 

 ---------- Enviar esta Moção:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Senhor Presidente da Assembleia da República; Senhor Primeiro-ministro; Senhor Ministro da 

Saúde; Senhor Diretor da ACES Arrábida; Grupos Parlamentares da Assembleia da República; Ordem dos 

Médicos; Comunicação Social”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS deu a palavra ao Deputado Municipal Lobo da Silva que após 

cumprimentar todos os presentes, disse que após de ter dialogado com todas as forças políticas, gostaria 

de perguntar ao Coordenador da Comissão Sociocultural, Cidadania e Segurança dos Cidadãos se 

concordava que a moção baixasse à comissão, uma vez que o assunto da mesma se prendia com saúde, 

para que em conjunto com todos os Grupos Municipais pudessem melhorar o documento e 

inclusivamente tomar uma posição global sobre a saúde do Concelho de Sesimbra. ---------------------------- 

 ---------- Cedeu a palavra ao Deputado Municipal Rui João Rodrigues, Coordenador da Comissão 

Sociocultural, Cidadania e Segurança dos Cidadãos, que após cumprimentar todos os presentes disse que 

concordava em baixar a moção à comissão para que fosse feita uma análise profunda sobre os problemas 

da saúde em Sesimbra. A moção levantava algumas questões às quais AMS não tinha resposta e que não 
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se cingiam apenas à construção do novo Centro de Saúde na vila de Sesimbra, deveriam analisar do 

concelho no seu conjunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS deu a palavra ao Presidente da CMS que, após cumprimentar todos os 

presentes, disse que queria transmitir duas notas. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A primeira, por se congratular que o documento baixasse à comissão por forma a poder ser 

aprofundado e a comissão poder analisar a saúde como um todo. Era importante que a questão do 

Centro de Saúde de Sesimbra fosse merecedora de uma moção mais consistente, mas julgava que era de 

facto necessário avançar-se com uma posição que pudesse ser consolidada e concertada entre todas as 

forças políticas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A segunda, todos sabiam as necessidades do ponto de vista dos equipamentos e recursos 

humanos de saúde na Quinta do Conde, assim como a Unidade de Saúde Familiar do Castelo, que 

aparentemente funcionava bem, mas tinha a localização que tinha e estava no limite das suas 

capacidades. Existia a possibilidade de alargamento em termos de recursos humanos da USF do Castelo, 

que de certa forma vinha complementar alguns milhares de utentes que não tinham médico de família e 

que estavam a ser assistidos no Centro de Saúde de Sesimbra. E a questão da construção do Centro de 

Saúde estava a ser avaliado no quadro da deslocação do contrato programa assinado entre a Câmara 

Municipal e o Ministério da Saúde, onde estava previsto a possibilidade de alargamento da área de 

Superfície Total de Pavimentos e também das valências do próprio Centro de Saúde. E onde também 

estava previsto um atendimento complementar para dar resposta às pessoas que não têm médico de 

família na freguesia de Santiago, nomeadamente, os visitantes e os residentes de 2ª habitação. Um 

investimento que a Câmara iria assumir, porque ultrapassava sem dúvidas nenhumas o que estava 

previsto no contrato programa, independentemente do modelo de financiamento que ainda estava a 

ultimar com a ARSLVT. Para além da cedência do terreno era preciso que os órgãos autárquicos 

apoiassem, não só a construção do Centro de Saúde mas também a necessidade de recursos humanos.  

 ---------- A Presidente da AM submeteu à votação, com a concordância do Grupo Municipal proponente, 

baixar a Moção à Comissão Sociocultural, Cidadania e Segurança dos Cidadãos, sendo aprovado por 

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

 ---------- Deu início à apreciação da Moção “Movimento Associativo em Portugal”, que se transcreve: ----  

 ---------- “Não é demais relembrar que já antes de Abril de 74, apesar das limitações, pressões, 

discriminações, tentativas de instrumentalização e mesmo perseguição, o associativismo se afirmou, pela 

sua natureza e pelas suas profundas raízes populares, como um fator de consciência cívica, de cultura e de 
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vida democrática dos cidadãos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A importância e o valor do associativismo popular decorrem do facto de constituir uma criação e 

realização viva e independente do povo português; uma expressão da ação social das populações nas 

áreas da cultura, do desporto, do recreio, da educação, do património, etc.; uma expressão da consciência 

cívica, da criatividade e do talento dos portugueses, assumindo-se como elemento valioso da qualidade de 

vida de todos nós. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Por outro lado, pela sua própria natureza o associativismo é expressão e exercício de liberdade e 

exemplo de vida democrática. É uma escola de vida coletiva, de cooperação, de solidariedade, de 

generosidade, de independência de humanismo e cidadania. Concilia valor coletivo e individual. Pelo que, 

defender, reforçar, apoiar e promover o desenvolvimento do movimento associativo é defender e reforçar 

a democracia e a participação dos cidadãos na vida social. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Movimento Associativo constitui um dos corpos intermédios da sociedade, com carácter 

profundamente consciencializador, um movimento imparável face às necessidades profundas das 

populações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Movimento Associativo é um produto social. Transforma-se com a evolução social, acompanha 

e participa ativamente nessa transformação. Realiza-se tanto mais profundamente quanto mais tenha 

claros os objetivos da sua intervenção, o seu projeto próprio e o projeto de sociedade para que está 

orientado o conteúdo fundamental da sua ação. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Com situações diferenciadas e altos e baixos devemos salientar esforço de milhares de homens e 

mulheres no sentido de contribuir para elevar o nível e a capacidade de intervenção do movimento 

associativo, na consciencialização e resposta aos problemas das populações e na construção de uma 

sociedade mais participativa e maior bem-estar social. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Os recentes acontecimentos noticiados acerca do movimento associativo são casos isolados, que 

podem acontecer em qualquer setor com o qual o Estado se relacione. O que é preciso evitar é que, por 

força de palavras e/ou ideias mal medidas, se prejudiquem milhares de organizações, com sérios impactos 

na sua imagem, integridade e dedicação e até com consequências imprevisíveis na sua sustentabilidade. 

 ---------- É fundamental que tenhamos presente que estamos perante um universo que abrange milhares 

de organizações que substituem e complementam o Estado, proporcionando qualidade de vida a milhões 

de pessoas de todas as idades e a promoção de uma maior coesão social. ----------------------------------------- 

 ---------- Não podemos deixar de referir a importância do movimento associativo no concelho de Sesimbra, 

fator de desenvolvimento e de integração das nossas gentes quer a natural do concelho e principalmente 
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daqueles que vindos de outros locais escolheram Sesimbra como a sua casa. ------------------------------------- 

 ---------- Deixamos ainda uma mensagem para os recentes acontecimentos noticiados na sequência do 

incêndio na associação recreativa em Vila Nova da Rainha Tondela que deve ser afirmado com uma 

“profunda consternação”, pois trata-se de um momento de profundo sofrimento e grande tristeza para as 

respetivas famílias, amigos, dirigentes e toda a comunidade pelo " trágico acidente" ocorrido. -------------- 

 ---------- A Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 2 de Fevereiro de 2018 delibera: ---------------------- 

 ---------- Manifestar o seu apoio incondicional ao Movimento Associativo em Portugal. -------------------------  

 ---------- Manifestar junto do estado português a necessidade de se levem a cabo medidas legislativas que 

definam o estatuto do dirigente associativo e que assegure aos dirigentes o exercício das suas funções em 

melhores condições. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Dar conhecimento a: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Movimento Associativo do Concelho de Sesimbra --------------------------------------------------------------- 

 ---------- ANIMAR – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local ------------------------------------------ 

 ---------- CEEPS (CIRIEC Portugal) – Centro de Estudos em Economia Pública e Social ----------------------------- 

 ---------- CNIS - Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade -------------------------------------------- 

 ---------- CONFAGRI - Confederação Nacional Das Cooperativas Agrícolas E Do Crédito Agrícola De Portugal 

 ---------- CONFECOOP – Confederação Cooperativa Portuguesa CCRL -------------------------------------------------  

 ---------- CPCCRD – Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto---------------  

 ---------- CPF – Centro Português de Fundações -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- UMP - União das Misericórdias Portuguesas ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente da República ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Presidente Assembleia da República -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ------------------------------------------------------ 

 ---------- Grupos Parlamentares da Assembleia da República ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Câmara Municipal de Sesimbra -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho”. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Municipal Rui João que sugeriu que se acrescentasse nas entidades a remeter a 

moção, a Associação Recreativa, Cultural e Humanitária de Vila Nova da Rainha, em Tondela. --------------- 

 ---------- O Deputado Municipal Lobo da Silva disse que não gostaria de ver a Direção da Associação 

Recreativa, Cultural e Humanitária de Vila Nova da Rainha a ser incriminada judicialmente porque as 

notícias que vinham a público levantavam falhas. Esperava que aqueles que há pouco tempo tinham 
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abraçado os homens da coletividade numa atitude solidária, de hoje para amanhã não lhes voltassem as 

costas e que não os incriminassem por alguma atitude menos correta que pudessem ter. As pessoas que 

estavam à frente das associações, coletividades, grupos desportivos, estavam a dar o seu tempo, muitas 

vezes desconhecendo a Lei porque estavam de boa-fé, deixando as suas famílias para trabalhar em prol 

de um conjunto de pessoas, neste caso um grupo de gente idosa, que se juntam à noite para jogar às 

cartas e confraternizar, e que acabou em tragédia. O Poder Central tinha que ter outro comportamento 

com as pessoas que estão à frente destas associações. E deixava o desafio à CMS de criar um pelouro 

para o Movimento Associativo, para que este fosse reconhecido e apoiado no conhecimento e na 

formalização de candidaturas do Poder Central. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS solicitou que as intervenções fossem feitas com poder de síntese sem 

contudo deixar de referir aquilo que era a verdadeira essência da intervenção. ---------------------------------- 

 ---------- Deu a palavra ao substituto do Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, Carlos 

Pólvora, que após cumprimentar todos os presentes, e sendo membro do Conselho Nacional da 

Confederação Portuguesa das Coletividades, Cultura, Recreio e Desporto, disse que tinha havido uma 

grande preocupação por parte da Comunicação Social em telefonar para a Confederação, não por se 

preocuparam com a atividade da Associação Recreativa, Cultural e Humanitária de Vila Nova da Rainha, 

que por acaso era das poucas que existia na região e que apoiava o movimento social e associativo da 

zona, mas para perguntarem quem eram os culpados, com dezenas de pedidos de entrevista. --------------  

 ---------- Disse que talvez os deputados não soubessem, mas o dinheiro que a Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa dava para as associações, era entregue à Fundação INATEL que não distribuía dinheiro nenhum 

pelo movimento associativo popular.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou que existiam pedidos de revisão da legislação associativa na Assembleia da República, 

que abrangem 7 capítulos: O reforço da participação do associativo popular; reforço das parcerias 

público-sociais com o Estado; simplificação legislativa e procedimental; código civil; estatuto do dirigente 

associativo popular voluntário; gestão coletiva de direitos de autor e direitos conexos; e estatuto de 

utilidade pública.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse ainda, o movimento associativo popular não tinha direito de antena; que a criação do 

Simplex evitaria terem de ir buscar um papel aqui, outro ali, outro acolá; no estatuto do dirigente 

associativo popular, a atribuição de cartão de dirigente passaria a estar associado a alguns direitos; o 

Presidente de uma coletividade tem crédito de horas e pode passar essas horas a outros dirigentes; Fixar 

percentagens concretas de redução dos valores a pagar pelas pessoas coletivas sem fins lucrativos, isto 
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na gestão coletiva de direitos de autor e direitos conexos, estavam a falar da sociedade portuguesa de 

autores; E fixar mecanismos que permitam considerar o número de obras a utilizar. ---------------------------  

 ---------- No estatuto de utilidade pública, rever, alterar, as condições gerais da declaração de utilidade 

pública; Prever a atribuição automática do estatuto de interesse municipal às associações que obtenham 

o estatuto de utilidade pública; e permitir a quem tenha perdido o estatuto a possibilidade de o 

recuperar, uma vez preenchidos determinados pressupostos. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim, disse que era isto que queria dizer relativamente àquilo que estava a ser preparado sobre 

o movimento associativo popular.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AM deu a palavra ao Presidente da CM que disse que relativamente à matéria 

em apreço e à moção, todos tinham consciência que iam ter de facto um problema, porque grande parte 

do movimento associativo, fosse ele de que área fosse, nos seus equipamentos, nas suas infraestruturas, 

ou nos edifícios das suas sedes, tinham um conjunto de situações daquela natureza. Só depois das coisas 

acontecerem é que as questões eram empoladas daquela forma. E era um problema que não deixava de 

ter de certa forma alguma responsabilidade, ou pelo menos remetia para a autarquia alguma análise. 

Porque é a autarquia que licencia a maior parte dos equipamentos e edifícios, sabendo eles à partida que 

a grande maioria dos edifícios construídos, à época, estavam perante uma legislação completamente 

diferente daquela que existe hoje em termos de segurança. Os novos e aqueles que são financiados são 

objeto de candidatura, e obrigam obviamente a garantir todos os aspetos em termos de segurança. Mas 

a verdade é que aqueles que não têm, que certamente são muitos, e bastava se lembrarem do conjunto 

do movimento associativo do concelho, a pergunta era, com que meios é que iam reabilitar as suas 

instalações por forma a torná-las seguras, do ponto de vista daquilo que é hoje a legislação em vigor, 

tendo em conta também aquilo que sucedeu. E se a maior parte das vezes são as autarquias que são o 

suporte de financiamento, não apenas nas infraestruturas e nos equipamentos mas também no 

funcionamento das próprias associações, mais uma vez era uma matéria que indubitavelmente ia cair em 

cima dos municípios e das autarquias. E autarquia não tinha, no ponto de vista da sua competência 

própria, uma competência de apoio ao movimento associativo, tem de apoio às atividades culturais, 

desportivas e recreativas de interesse para o concelho. Mas não tivessem dúvidas, até porque a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia estão mais próximas, se houvesse algum problema do ponto de vista 

criminal que fosse bater à porta dos dirigentes da associação, as autarquias iam ser confrontadas com a 

necessidade emergente de também contribuir para que houvesse uma regularidade dessas situações. ---  
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 ---------- Não sabia se se justificava a criação de um pelouro do movimento associativo. O movimento 

associativo, até do ponto de vista do enquadramento da Câmara Municipal, é transversal. Na área da 

saúde, da solidariedade social, da cultura, do desporto, na área recreativa, da juventude, do ambiente, 

até nas atividades económicas, existiam associações do movimento associativo. E aquilo que tinham 

previsto e que era uma das medidas que defendiam que devia ser implementada, principalmente na área 

do desporto onde existia o grosso do movimento associativo, era a criação de um verdadeiro gabinete de 

apoio ao movimento associativo, que fosse exatamente transversal a todas as áreas. E que fizesse o 

acompanhamento não apenas dos processos que davam entrada na Câmara e que eram analisados 

serviço a serviço, tendo em conta as suas características e as suas áreas, mas que permitisse também 

quando houvesse oportunidades de financiamento por parte da Administração Central, por via de Fundos 

Comunitários para o movimento associativo, não só dar a conhecer como contribuir através do Gabinete 

de Estudos e Candidaturas para que conseguissem ir buscar tudo o que fosse financiamento externo.  ---  

 ---------- Depois a Presidente da AM deu a palavra aos Deputados Municipais solicitando-lhes síntese. ---- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias após cumprimentar os presentes, disse que lhes parecia importante 

salientar um aspeto. Sabiam que era muito difícil de facto de um momento para o outro corrigir todas as 

situações com as instalações, que ao longo dos anos foram sendo construídas, licenciadas, ao abrigo do 

de outra legislação, que presentemente necessitariam de um investimento enorme para que se passasse 

a cumprir essa legislação e se garantissem todas as condições de segurança para as pessoas. No entanto, 

pensava que podia haver um trabalho que poderia evitar alguns acidentes, ou seja, poderiam não ter 

capacidade de fazer as intervenções de correção, no entanto o diagnóstico e a identificação dos riscos 

seria um primeiro passo. Porque o facto de reconhecerem os riscos que existiam poderia-os ajudar no 

tipo de atividades que eram desenvolvidas e quando se programassem atividades ter em conta que 

existia esse risco. Podia não haver possibilidade de corrigir nesse momento, mas a atividade podia ser 

ajustada aos riscos que existiam. E nesse sentido, vendo também a disponibilidade da Câmara Municipal 

para dar esse apoio, numa primeira fase dar apoio ao movimento associativo na identificação desses 

riscos, seria um passo muito importante. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM disse que tinham sido manifestadas preocupações em torno daquela moção, 

não só uma preocupação coletiva e nacional, mas também contributos naquilo que são perspetivas de 

melhoria do quadro legal, mas também das perspectivas de organização e de resposta do próprio 

município ao movimento associativo do município. Portanto estavam em condições de passar à votação. 
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 ---------- A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Moção “Movimento Associativo em 

Portugal” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi dado início à Recomendação subordinada ao tema “Edifício dos CTT da Vila de Sesimbra”. -  

 ---------- A Presidente da AM disse que antes de dar a palavra aos colegas gostaria de dar um 

esclarecimento. Não tinha sido colocado na PAMS a documentação, porque já tinha sido recebido 

bastante tarde, depois de várias diligências que foram efectuadas ao nível da Câmara para perceber e 

compreender as características de propriedade das frações, então ocupadas pelo balção dos CTT em 

Sesimbra. Contudo, tinha sido enviado pelos serviços do património a caderneta predial, a cópia da 

compra e venda, que ocorreu aos vinte e oito dias do mês de setembro de 1988, no Edifício Paços do 

Concelho, Gabinete do Presidente da Câmara, presente por, José dos Santos Melo, Chefe da Divisão 

Administrativa, e como Primeiro Outorgante, Ezequiel Lino, Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, 

etc. Significava que a escritura que tinha ali em seu poder, e que tentaria encontrar a melhor visibilidade 

para a sua impressão, traduzia na realidade a compra que tinha sido realizada entre a Câmara Municipal e 

os serviços dos CTT. Uma vez que a moção apresentada pelo Bloco de Esquerda referia que deviam 

perceber de que forma é que a autarquia de Sesimbra podia fazer o estudo dos termos em que esta 

“doação” tinha sido concedida e a forma de reaver o espaço, ocorre daí a sua explicação para lhes dar 

esta informação. Neste sentido, atrevia-se a pedir ao Sr. Presidente da Câmara algumas informações, no 

sentido de que a presente moção fosse reinscrita com o objetivo de se solicitar à Câmara a apreciação 

dos documentos que lhes tinha enviado, com o objetivo de encontrar alguma possibilidade de reaver o 

espaço dos CTT, ou qual era a perspetiva do município relativamente àquelas duas frações. -----------------  

 ---------- O Presidente da CMS começou por referir que em 1988 a Câmara Municipal de Sesimbra tinha 

feito uma venda, uma pura venda, aos CTT, por 16 milhões e 800 mil escudos, à época, que em números 

atuais rondava os 130 mil euros, o valor da escritura, e portanto livre de qualquer ónus e limitações. 

Portanto, uma entidade que fez uma venda a outra entidade. A Srª. Vice-presidente não estava ali 

naquele dia mas tinha tido a oportunidade de a contactar. Até porque tinha a perceção de algumas 

reuniões quando esta questão foi colocada em Sesimbra, que houve algumas démarches nomeadamente 

para a leitura daquela escritura de venda e sobre algumas possibilidades que a Câmara poderia fazer, 

aliás, suscitada mais recentemente na reunião de Câmara. E portanto naquele momento, no ponto de 

vista jurídico do gabinete da câmara, não havia nenhuma forma de poderem reverter para a Câmara 

Municipal aquelas duas frações. Existe a sugestão, e deixava esta nota, de suscitar junto do Conselho de 

Administração dos CTT, tendo em conta que já não estão para o uso que seria, a possibilidade de a 
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Câmara voltar a adquiri-las pelo valor da escritura, cerca de 130 mil euros, mas ainda não o tinha feito. O 

valor patrimonial atual das duas frações declarado às Finanças eram 363 mil euros. ----------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS disse que estava clarificada a situação relativamente à presente matéria e 

perguntou ao Deputado José Guerra qual era a sua opinião quanto à recomendação que apresentou. ----  

 ---------- O Deputado José Guerra depois de cumprimentar os presentes, disse que a palavra oferecida 

devia estar entre aspas, porque a ideia que tinham era que as frações, à época, tinham sido vendidas aos 

CTT com condições vantajosas, não sendo assim, a palavra “oferecida” perdia o efeito. Aquilo que o BE 

procurava saber junto dos serviços jurídicos da Câmara, era se conseguiam entregar uma providência 

cautelar nos tribunais baseada de que as frações foram vendidas para ser prestado um serviço à 

população da Vila de Sesimbra e aos seus visitantes, teria que ter esse destino e não poderia ser alienado 

por outro fator. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro após cumprimentar todos os presentes disse que relativamente à 

recomendação e depois dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Presidente da Câmara em relação ao 

processo de compra e venda das referidas instalações, acreditava que era possível manter o documento, 

e deixava isso ao critério do Bloco de Esquerda. Apesar do colega José Guerra ter dito que depois dos 

esclarecimentos que tinham sido prestados, tinha-se perdido um bocadinho aquilo que era o objetivo 

inicial. E sem querer pôr-se no lugar do BE, considerava que não se perdia essência nenhuma, no fundo 

era alterar a moção e adequá-la às circunstâncias reias. Por exemplo, falava em doação mas não houve 

doação, houve uma compra e venda, era possível retirar algumas incorrecções e manter a essência do 

documento. O objetivo era realmente recuperar as antigas instalações e colocá-las ao serviço da 

população, se iam conseguir já era uma incógnita. A Câmara Municipal iria certamente fazer todos os 

possíveis para que as instalações voltassem para a sua posse e os cidadãos pudessem beneficiar com isso. 

Deixava isto à consideração do Bloco de Esquerda. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que inicialmente quando viu a moção e se as instalações tinham 

sido oferecidas, era uma coisa. Mas com a explicação do Sr. Presidente da Câmara e com a leitura que a 

Sr.ª Presidente da Assembleia fez da escritura, aquela moção caía. Houve uma venda, a Câmara vendeu o 

espaço aos CTT, na escritura não foi colocada nenhuma cláusula a dizer que tinha como finalidade a 

prestação do serviço público e quando este acabasse revertesse para a Câmara, ou que a Câmara tinha a 

possibilidade de comprar aquele espaço pelo valor que tinha vendido. Naquele momento só contando 

com a boa vontade da Administração dos CTT de querer, ou não querer, vender aquele espaço à Câmara 

Municipal pelo valor que comprou em 1988. Não estavam a ver que a Câmara pudesse fazer muita coisa 
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em relação àquele documento. Aquilo que podiam sugerir, caso o Deputado do Bloco de Esquerda 

estivesse de acordo com a sugestão das outras forças políticas, era o documento ser transformado numa 

recomendação, alterando-se o texto, porque naqueles moldes não fazia sentido. -------------------------------  

 ---------- O Deputado João Valente começou por cumprimentar os presentes, referiu que aquele 

documento tinha-lhes suscitado desde o início algumas dúvidas, e o ser “oferecido” começado logo por 

ser a primeira. Mas se havia dúvidas como a escritura foi feita, se havia alguma cláusula, se havia alguma 

reversão, propunha ao Bloco de Esquerda que o documento baixasse à Comissão de Líderes. ---------------  

 ---------- A Presidente da AMS disse que já tinha havido vários contributos quanto ao conteúdo do 

documento, que não estava de acordo com aquilo que era a realidade, dava a palavra ao Sr. Presidente 

da Câmara para uma intervenção que agradecia que fosse sucinta. --------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da CMS disse que não via necessidade do documento ser retirado, era claro que 

podiam ser alterados alguns termos apresentados partindo daquilo que tinha referido. Existia uma 

intenção da Câmara Municipal de suscitar junto dos CTT, não sabia se o valor que foi pago à época foi um 

valor justo, ou foi um valor comercial, ou um valor abaixo do mercado, uma vez que estavam a encerrar 

em Sesimbra uma estação, se bem que tivessem adquirido esse imóvel, se o quisessem vender pelo preço 

que tinha sido vendido, a possibilidade da Câmara Municipal ter o direito de preferência. Achava que o 

valor patrimonial registado nas Finanças era excessivo, tendo em conta que o imóvel podia ter algum 

interesse para instalar alguns serviços municipais. Portanto aquela moção não o chocava com algumas 

alterações, por exemplo, em vez de oferecido, colocar alienado, que era a denominação correta. ----------  

 ---------- No entanto a escritura dizia que a Câmara Municipal vendia ao segundo outorgante, neste caso 

aos CTT, livre de quaisquer ónus, ou limitações. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS disse que, quanto ao presente documento, que já tinha sido ali colocada a 

sua inoperacionalidade, mas também a oportunidade das respetivas adaptações sendo que para o efeito 

era oportuno que o documento baixasse à Comissão de Líderes. Portanto agradecia que o Deputado José 

Guerra desse a sua opinião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado José Guerra disse que não se opunha que a moção baixasse à comissão, mas 

praticamente as alterações eram substituir “oferecido” por “alienado”. E no 3º parágrafo “com vista à 

possibilidade de recuperação das antigas instalações dos CTT na Vila de Sesimbra”. ----------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS disse ao Deputado José Guerra que sugeria-lhe que fizesse a sua correção e 

continuariam com os outros documentos que tinham para deliberação, voltando no final para uma 

decisão sobre aquele documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Depois deu início à discussão da Recomendação à Câmara Municipal subordinada ao tema “Canil 

Municipal de Sesimbra / Apoio animal”, também apresentada pelo Bloco de Esquerda. ----------------------  

 ---------- Relembrou que esta recomendação já tinha estado presente numa reunião da Comissão de 

Líderes por algumas situações menos precisas sobre a matéria, pese embora a explicação e a informação 

dada na altura pelo Sr. Presidente da CM quanto à intenção que tinham do desenvolvimento do projeto 

do canil municipal e também do compromisso do alargamento para a freguesia da Quinta do Conde. 

Contudo, na reunião não tinham feito alterações significativas quanto ao seu conteúdo. Portanto deixava 

à consideração dos colegas a intervenção sobre esta matéria. ------------------------------------------------------- ´

 ---------- O Deputado João Valente disse que começava pelo 3º parágrafo do documento onde fazia a 

referência que, “A Associação Bianca assume os cuidados dos animais da Câmara Municipal de Sesimbra, 

e por isso o Bloco de Esquerda recomenda um plano integrado de defesa dos animais para que a Câmara 

assuma um papel primordial.” E aqui destacava o primordial e protocolo que existe entre a Câmara 

Municipal de Sesimbra e a Associação Bianca. Portanto, o documento estava novamente em fase de 

repetição, e se existe um protocolo, parecia-lhes que aquele parágrafo não fazia qualquer sentido. -------  

 ---------- No parágrafo seguinte, efetivamente se passa para a conclusão de um canil e projetar para o 

futuro o próximo canil municipal, e depois no 1º parágrafo diz que o canil já está em construção, então 

em que é que ficavam? O canil tinha que ser pensado e adaptado, ou já estava em construção? ------------  

 ---------- Para finalizar, queria dizer que a Câmara Municipal não se pode cingir à apoiar as associações que 

trabalham no concelho. Então a Câmara Municipal substitui-se às Associações? Deixava esta pergunta ao 

BE. A bancada da CDU não iria votar favoravelmente, se não fossem retificados estes pontos, assim como 

o último ponto que faz referência ao reforço financeiro minucioso, de 700€ mensais, uma vez que a 

bancada do BE votou desfavoravelmente as Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal. ---------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que a presente recomendação já tinha vindo a uma assembleia 

anterior e tinha baixado à Comissão de Líderes para ser melhorada, e julgava que em nenhuma reunião 

de Comissão de Líderes a presente recomendação foi melhorada. Portanto, não entendiam porque é que 

o Boco de Esquerda a tinha trazido novamente a Assembleia Municipal. -------------------------------------------  

 ---------- Quanto à questão dos animais disse que todos eles eram sensíveis e todos conheciam bem o 

protocolo que existe com a Associação Bianca e o dinheiro que a Câmara Municipal atribui à Associação 

Bianca, que são cerca de 3.300 € mensais. E deixava este alerta, na Quinta do Conde existe a Associação 

PUCA – Por Uma Causa Animal, que faz de facto um trabalho admirável com os animais, mas como a 

Senhora não tem a associação registada no concelho de Sesimbra não tem ajuda. Era uma verdade que a 
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Câmara não pode chegar a todo o lado, mas devia também olhar um pouco para esta associação que faz 

um trabalho de muito mérito no acompanhamento dos animais que são abandonados. -----------------------  

 ---------- Depois perguntou ao Deputado José Guerra porque é que referia na recomendação um reforço 

de 700€ mensais, porque é que eram 700€ e não 500€, ou 1000€? Se era para contratar uma funcionária 

os 700 euros não chegam mesmo que ela fosse ganhar o ordenado mínimo nacional. Porque se o 

deputado multiplicasse o ordenado mínimo nacional por 1.6, era assim que se fazia para saber quanto 

custa um trabalhador a uma entidade, a associação teria um custo mensal perto dos 900 euros, e em vez 

de ajudar a Bianca ainda a estava a prejudicar. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Sergio Faias disse que ninguém punha em causa a defesa animal, mas tinha ficado 

acordado, e isso estava na ata da reunião da Comissão de Líderes, que o presente documento devia 

circular entre os diferentes grupos para receber os contributos de todos e depois voltaria à assembleia. 

Pensava que talvez tivesse havido alguma confusão e acabou por não acontecer. Portanto a bancada do 

PS ficaria mais à vontade se pudessem retomar esse processo que foi interrompido da recomendação 

voltar à Comissão para ser melhorada. Depois em termos de conteúdo, achavam bem que houvesse uma 

recomendação para um reforço da intervenção ou de maior apoio, mas estar a especificar o apoio com 

um valor fixo não lhes parecia que deva constar na recomendação. E podiam ainda ver a questão do 

crematório para os animais que poderia ser uma infra-estrutura importante no concelho de Sesimbra. -- 

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro começou por referir que há algum tempo que vinham tentando que 

nas assembleias se fizesse uma gestão do tempo adequada. E o que esta a acontecer era que voltavam a 

trazer documentos e falavam sobre questões que eram escusadas e estavam a gastar tempo que era 

desnecessário. Não queria dizer com isto que o presente documento não revelasse uma preocupação 

com a causa animal, que era partilhada por todos os grupos políticos, mas cria que o objetivo, quando 

aquele documento baixou à Comissão de Líderes para ser melhorado, era efetivamente para ser 

melhorado. Todos eles ali já tinham detetado quais eram os problemas que a recomendação tinha e o 

que era necessário alterar. Aquilo que propunham era que o BE retirasse o documento, que o 

reformulasse, e o trouxesse numa próxima assembleia para discussão, se fosse para votação naquele dia 

o MSU não ia votar favoravelmente. E deixavam isso à consideração do Bloco de Esquerda. -----------------  

 ---------- A Presidente da AM disse que gostaria de informar que já tinham passado 1 hora e 5 minutos do 

PAOD, o que significa que havia procedimentos que cada um deles podia assumir como trabalho de casa 

e que era fundamental para o desenvolvimento e qualificação das intervenções.--------------------------------  
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 ---------- Deu a palavra ao Deputado José Guerra que disse que estava de acordo que a recomendação 

baixasse à Comissão de Líderes. Mas queria só fazer uma pequena observação a alguns comentários que 

tinham sido feitos. No ponto 2 ficaria apenas, o reforço do apoio da associação Bianca. Quanto à questão 

que o Deputado João Valente falou de já haver um projeto aprovado para a construção de um canil, 

dever-se-ia acrescentar a ampliação do canil, porque o que se ia construir não daria a resposta. 

Relativamente àquilo que referiu o Deputado Lobo da Silva, sobre a associação que faz trabalho na 

Quinta do Conde, isso era muito discutível, segundo as queixas que ouvia. ---------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AM deu a palavra ao Presidente da CM que disse que se congratulava de o 

documento baixar novamente à Comissão, sem prejuízo do objetivo sobre a matéria em apreço e 

pensava que todos estavam de acordo. Mas de facto havia um conjunto de incongruências naquilo que 

era ao articulado da própria recomendação, e aquela que aparentemente era mais visível e que causava 

alguma estranheza de certa forma, era se chegar ao ponto de um valor fixo, sem a avaliação prévia 

daquilo que efetivamente necessário. E esta era uma matéria que a Câmara Municipal desde sempre tem 

procurado dar resposta dentro das limitações. Era verdade que a construção do canil municipal não ia 

resolver todos os problemas, mas também não conseguiam resolver todos os problemas em todas as 

áreas. Estavam a falar de um investimento de milhares de euros, estavam a falar também do reforço de 

recursos humanos para o canil municipal que a Câmara tinha previsto, num quadro também daquele 

conjunto significativo de abertura de procedimentos concursais e de um conjunto de outras matérias, 

nomeadamente de sensibilização, que a Câmara Municipal tinha de acompanhar. E que não foge à regra 

também a avaliação do apoio para as associações para o efeito, que tem que ser visto num quadro de 

equilíbrio entre aquilo que é o papel da Câmara Municipal e a resposta da própria Câmara Municipal e 

aquilo que é efetivamente necessário do ponto de vista das necessidades do próprio concelho.  -----------  

 ---------- Não estava em causa se era necessário ou não o reforço do apoio à Associação Bianca que tem 

tido um trabalho meritório e que já tinha tido a oportunidade de visitar várias vezes visitar, mas a 

verdade é que a câmara ao longo dos últimos anos tem feito um reforço significativo financeiro, naquilo 

que era o papel da própria Bianca e que era uma resposta às necessidades do concelho. Desde a sua 

criação em 2005, em que o valor que a câmara atribuía à Bianca era de 2.500€ anuais e naquele 

momento atribuía 41.550€ anuais, num espaço de 12 anos. E a câmara também já tinha apoiado na 

aquisição de viaturas, tinha cedido uma parcela de terreno de 10 mil metros quadrados, paga a água e a 

luz, e isto tinha que ser tudo pesado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Se existe outra associação, ele não estava em condições de dizer se era boa ou se era má, só 
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conhecia o nome, porque foi levantada a questão pelo deputado Lobo da Silva. Mas tinha que ser 

avaliada na Quinta do Conde se havia necessidade de também ali fazer um investimento, no quadro de 

origem, que melhore a sua capacidade de reposta. E era neste quadro de equilíbrio que tinha que ser 

avaliado. Portanto era difícil ouvir que a Câmara Municipal não tem tido um papel preponderante nesta 

matéria e o exemplo disso era a construção do canil municipal. ------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente a Presidente da AM colocou à votação a Recomendação. --------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, com a concordância do Grupo Municipal 

proponente, baixar à Comissão de Líderes dos Grupos Municipais, a Recomendação à Câmara 

Municipal designada “Canil Municipal de Sesimbra / Apoio animal”. ----------------------------------------------  

 ---------- Prosseguindo os trabalhos, foi dado início à Recomendação à Câmara Municipal intitulada 

“Substituição da frota automóvel da Câmara Municipal de Sesimbra por veículos movidos a 

combustíveis não fósseis”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM deu na palavra ao Deputado Rui João que referiu que no último parágrafo 

retirava até ao ano 2025, portanto ficava sem data. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois disse que ao votarem a presente recomendação era um sinal extremamente positivo, pois 

estavam a viver alterações climatéricas gravosas, o país tinha vivido isso este ano, e infelizmente eram 

situações que se iriam repetir e não as conseguiriam controlar. E a Câmara Municipal de Sesimbra a dar 

esse sinal de substituir a sua frota automóvel por veículos movidos a combustíveis não fósseis seria um 

sinal extremamente importante quer para a comunidade sesimbrense quer para o país. ----------------------  

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro disse que tinha pedido para intervir precisamente para sugerir que a 

data fosse retirada, porque era uma limitação temporal. Portanto como o Deputado Rui João tinha dito 

que seria retirada, a bancada do MSU ia votar favoravelmente a recomendação. --------------------------------  

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que a presente recomendação merecia a aprovação da sua 

bancada, no entanto queria deixar algumas notas. E a primeira questão tinha a ver com os combustíveis 

não fósseis, este ano foi um ano muito seco, com caudais muito reduzidos dos nossos rios, os níveis 

muito baixos das nossas albufeiras e o facto de tenderem para um sistema baseado em combustíveis não 

fósseis podia trazer-lhes problemas, porque o nosso “mix energético” permite que o veículo, se 

quisessem um veículo elétrico, possa de facto ter melhor desempenho ambiental em Portugal. Resulta 

desse “mix energético” baseado em energia, hoje em dia muito eólica, mas também em energia hídrica. E 

de facto em anos muito secos podíamos ter problemas, porque podemos estar com veículos elétricos que 

têm o benefício de não terem poluição local mas estarem a ser baseados a centrais a carvão. E se 
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pensassem no gás natural, que é um combustível fóssil, que tem menos emissões de CO2 de que o 

gasóleo ou a gasolina, e podia ser uma boa alternativa para estes anos em que haverá menos quantidade 

de água disponível. Nesse sentido gostariam de deixar a preocupação do não fóssil, e talvez pudessem 

substituir por combustíveis limpos, ou, por uma mobilidade mais limpa, mais sustentável, com menor 

emissões para efeito de estufa, mas também tinham que pensar nas emissões locais. -------------------------  

 ---------- Em segundo lugar tinham que pensar também, e quando estavam a falar dos impactos 

ambientais também tinham que pensar na essência energética, se queriam reduzir os gastos energéticos 

e os impactos ambientais, numa melhor utilização dos recursos que tinham. Portanto, e dos recursos 

podiam ser também os equipamentos, daí que devesse também haver ali um foco de utilização mais 

eficiente destes equipamentos e práticas de melhor utilização destes equipamentos, nomeadamente com 

uma maior partilha dos veículos, uma boa programação de cada viagem, no sentido de otimizar a 

utilização desses veículos. Portanto se a preocupação era de facto ambiental, que a utilização fosse mais 

eficiente e por outro lado o facto de estarem a afastar os combustíveis fósseis, podiam cair em situações 

limite em que teriam de recorrer a eles, ou o não recorrer podia ter mais impactos ambientas do que ter 

de recorrer.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM disse ao Deputado Rui João que uma vez que já tinham sido ali sugeridas 

alterações de redação, ela solicitava antecipadamente à bancada da CDU para considerar as sugestões 

enquanto outros colegas faziam as suas intervenções. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Deu a palavra ao Deputado João Pólvora que disse que como sabiam ele exercia funções no setor 

automóvel, nomeadamente num importador automóvel, portanto sentir-se-ia mais confortável em não 

votar uma recomendação em que se fala especificamente de aquisição de viaturas. Por problemas 

logísticos não queria sair da sala, e se a Sr.ª Presidente lhe permitisse não participar na votação e ficar no 

seu lugar ficaria agradecido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM disse que como o deputado assumiu publicamente o seu sentido ético que 

todos eles reconheciam de muita correção, iriam considerar para efeitos de ata que havia a ausência de 

um deputado na votação daquela recomendação.  -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva referiu que se havia recomendações que mereciam uma saudação esta 

era uma delas, porque efetivamente estavam a focar um aspeto que parecia que quem decide não estava 

a ter o cuidado devido com as situações das alterações climáticas. E na presente semana, numa viagem 

que tinha feito, estava a ouvir um Professor, de Viana, sobre o estudos das alterações climáticas, e dizia 

ele que, ou nós tomávamos consciência do que estamos a fazer hoje, e os estudos dele não eram se daqui 
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a 15 dias chove ou não chove, eram para daqui a 40, 50, anos, ou Portugal iria sofrer uma das maiores 

secas que alguma vez se pudesse imaginar. Portanto a presente recomendação fazia todo o sentido, e 

seria um passo muito grande se a esta autarquia conseguisse implementar este tipo de veículos para os 

serviços, e não só, contribuírem para a não degradação climática. ---------------------------------------------------  

 ---------- E para terminar deixava uma sugestão, e podiam achar uma intervenção um pouco absurda, mas 

às vezes pensava como é que temos uma costa marítima desde Caminha até ao Algarve, e andamos 

sempre a dizer que não temos água aqui e acolá, que falta-nos a água, com o Oceano aqui ao lado. E ia ler 

uma notícia recente: “Cascais estuda o aproveitamento da água do mar”. Uma empresa alemã 

apresentou à Câmara Municipal de Cascais um projeto para tratamento e reaproveitamento da água do 

mar para limpeza urbana, rega e combate de incêndios. E era por aqui que tínhamos que ir. Era evidente 

que tinha que haver um estudo de viabilidade, tinha que haver um estudo de quanto é que custaria, mas 

esta ia ser a solução, aproveitarem a água que tinham aqui ao lado.  ------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM disse que antes de dar a palavra ao Deputado Rui João queria informar, que 

a CDU no seu global teve uma intervenção no total de 10 minutos, o PS 10 minutos, o PSD 11 minutos, o 

BE 6 minutos, a Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Presidente, 16 minutos e o MSU 4 minutos. Portanto 

dava a palavra ao Deputado Rui João, com síntese. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Rui João referiu que a questão dos combustíveis não fósseis, a tecnologia que existia 

hoje tinha vindo com os elétricos, e não sabia se dali a 10 anos iria existir outra tecnologia. Portanto, 

fazer para combustíveis limpos, quais? Não existe tecnologia ainda nos automóveis, ou são veículos 

elétricos ou híbridos, portanto daí a tendencialmente a combustíveis não fósseis. Se um dia existir outra 

tecnologia, ótimo, então a CMS ou outra entidade que queira adquirir esses veículos estaria no direito 

dos adquirir usando a mais adequada. Em relação às questões da água, o Deputado Lobo da Silva disse 

aquilo que ele poderia ter dito.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que deixava aos autores da recomendação a vontade de querer 

evoluir, ou não, e só deixar esta nota. De facto o gás natural é uma realidade e é um combustível fóssil e 

limpo, e é hoje utilizado num conjunto de várias cidades nos transportes públicos. Portanto, é qualquer 

coisa que existe. Sobre a utilização da água salgada, e nomeadamente a água salgada para combater 

incêndios, a consequência natural era a não utilização daquelas terras para cultivo durante vários anos. -  

 ---------- A Presidente da AM deu a palavra ao Deputado Lobo da Silva e apelou à sua capacidade de 

síntese, porque estavam já com 1 hora e meia do “PAOD”. ------------------------------------------------------------  
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 ---------- O Deputado lobo da Silva apenas quis esclarecer, que não era tirar água do mar para combater 

os incêndios. Era tirar água do mar para ser tratada e depois ser utilizada. ----------------------------------------  

 ---------- Terminadas as intervenções, a Presidente da AM disse que face às sugestões colocadas pelo 

Deputado Sérgio Faias, e que de algum modo foram aceites pelos proponentes ainda que com outra 

redação, para não estarem ali com aspetos de pormenor, iriam passar à votação. ------------------------------  

 ---------- O Deputado Rui João disse que ficaria na recomendação, combustíveis não fósseis/limpos. -------  

 ---------- A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, com a ausência do deputado João Pólvora, a 

Recomendação à Câmara Municipal designada “Substituição da frota automóvel da Câmara Municipal 

de Sesimbra por veículos movidos a combustíveis não fósseis”, que aqui se transcreve:  --------------------  

 ---------- “Portugal está a ser afetado de forma visível pelas alterações climáticas, tal tem sido sentido por 

todos nós, cidadãos comuns, empresas, economia e mais importante a natureza. ------------------------------- 

 ---------- O planeta Terra ao longo da sua história sempre foi alvo deste fenómeno. No entanto no séc. XX, 

o ritmo das variações climáticas tem sofrido uma forte aceleração, com tendência a que tome proporções 

catastróficas se não forem tomadas medidas urgentes de forma a diminuir o efeito de estufa causado 

pela emissão de CO2 para a atmosfera. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O município de Sesimbra pode e deve contribuir na diminuição da emissão destes gases nocivos 

para a atmosfera. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Este processo já teve início com a aquisição de viaturas eléctricas para os serviços externos da 

autarquia. No entanto esse investimento deve continuar de forma contínua para que a frota automóvel 

da autarquia se torne movida a combustíveis não fósseis / limpos. --------------------------------------------------- 

 ---------- Assim a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 02 de Fevereiro de 2018 recomenda a 

Câmara Municipal de Sesimbra o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Pelo motivo de ser um investimento com algum peso no orçamento da autarquia por via do 

elevado custo destes veículos automóveis e pela pouca oferta ainda existente que a frota automóvel ao 

serviço da autarquia seja tendencialmente movida a combustíveis não fósseis / limpos.” ----------------------  

 ---------- Seguidamente a Presidente da AM deu início à apreciação da Recomendação à Câmara 

Municipal de Sesimbra sob o título “Acessos públicos à Rua da Baleeira (praia da Baleeira), Forte da 

Baralha, Chã dos Navegantes e praia de Areia do Mastro”. Depois deu a palavra aos Deputados. ---------  

 ---------- O Deputado João Rodrigues após cumprimentar todos os presentes, disse que a recomendação 

tinha surgido na sequência de uma compra e venda, ocorrida em 2017, de um terreno logo a seguir à 

Azoia, uma área de 150 hectares, cujos acessos têm tido uma utilização pública e que após a venda foram 
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colocados uma série de entraves, nomeadamente cancelas na entrada que dá acesso à praia do mastro, 

lado norte, e do lado sul ao Forte da Baralha e Baleeira. As pessoas usam estes percursos há décadas e 

queriam alertar a Câmara para providenciar que os caminhos sejam, pelo menos alguns, mantidos com 

acessos públicos, dado que houve logo a urgência da parte de quem comprou de vedar e pôr limitações, 

nomeadamente a uma das entradas do próprio aqueduto. Não se podiam esquecer que era uma zona 

onde há várias estações arqueológicas, há o Forte da Baralha, e há o acesso a própria orla marinha. ------  

 ---------- Depois agradeceu a disponibilidade da Sr.ª Vice-presidente que tinha aceitado reunir com ele 

para lhe mostrar as fotografias daquilo que tinha sido colocado no referido espaço. A cancela já tinha sido 

partida, eles não defendiam situações destas mas as pessoas sentiam-se limitadas aos acessos que 

tinham anteriormente. Disse que era preciso também realçar, que no próprio mapa que a Câmara tinha 

que já havia uma série de caminhos referenciados, em função daquilo que foi o parecer dos técnicos, a 

que chamam caminhos em vias de classificação, e era isso que queriam, que se fizesse essa classificação e 

que fosse possível manter alguns acessos, quer à zona sul, quer à zona norte, porque a dimensão do 

terreno é elevadíssima, vai desde a costa junto à Baleeira ao outro lado da área do Mastro. -----------------  

 ---------- A Presidente da AM referiu que desconhecia esse encontro da Sr.ª Vice-presidente com o 

deputado, normalmente as coisas que diziam respeito às solicitações dos deputados à Câmara Municipal 

passavam pela assembleia. A Sr.ª Vice-presidente já lhe tinha dado conhecimento, quando lhe pediu 

informações sobre aquela matéria, mas percebia que por uma questão de eficácia da organização 

daquela recomendação o Deputado tivesse recorrido ao contacto. --------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado João Rodrigues disse que queria justificar a situação. Tinha entrado na Câmara 

Municipal de Sesimbra um pedido de licenciamento, em 20 de dezembro de 2017, para um 

empreendimento hoteleiro, e a sua preocupação, como era uma decisão dos serviços sem terem a noção 

exata do que é que estava em causa, face a conhecer bem o local e aquilo que estava a ocorrer tinha 

pedido uma reunião com urgência por forma a alertar, e tinha trazido fotografias daquilo que a pessoa 

estava a fazer após a compra.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM informou a seguir que foi enviado aos serviços da Assembleia Municipal uma 

solicitação de um Munícipe a pedir esclarecimentos sobre a presente matéria, a qual já tinha enviado ao 

Sr. Presidente da Câmara, e que no fundo eram baseados na problemática colocada na recomendação. 

Logo que tivesse a informação da parte do Sr. Presidente da Câmara, naturalmente que a enviaria para 

conhecimento de todos os deputados.  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Perguntou aos Líderes de Bancada se queriam colocar alguma questão. ---------------------------------  
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 ---------- O Deputado João Valente referiu que a bancada da CDU, para o presente documento, 

desconhecia o negócio de compra e venda, quanto à afirmação da serventia pública, presumia que não 

estivessem em condições de perceber se era pública, ou se era privada. Depois havia ainda um conjunto 

de questões que não sendo do conhecimento deles, a sua proposta era que o documento baixasse à 

Comissão “2”. No entanto ficava expectante quanto às considerações do Sr. Presidente da Câmara.  ------  

 ---------- A Presidente da AM deu apalavra ao Presidente da CM que disse que tinha 3 ou 4 notas sem 

prejuízo do Deputado João Rodrigues já ter tido o acesso a parte da informação. Pensava que a 

recomendação já vinha um pouco na linha daquilo que era uma preocupação da Câmara Municipal, 

independentemente reconhecendo, do ponto de vista da narrativa, que de facto a questão particular da 

serventia pública não era um dado adquirido, e naquele momento não tinham esse dado. Julgava que 

seria correto o uso público, mas de facto era um problema que tinham. Naquele momento confirmavam-

se as afirmações e as questões levantadas pelo deputado João Rodrigues, tinha havido de facto a 

aquisição de um prédio de terreno de grandes dimensões, a seguir à Azoia, praticamente desde a zona 

ocidental à zona oriental da península do Cabo Espichel, por uma entidade internacional, que a Câmara 

foi confrontada com o encerramento dos caminhos. Tinham reunido com os representantes do 

proprietário no dia 20 de dezembro, antes do pedido de licenciamento dar entrada, que naquele 

momento estavam a estudar juntamente com o proprietário a possibilidade de referir um conjunto de 

caminhos que possam ser abertos ao público. Aliás, alguns dos caminhos existentes fazem parte de uma 

proposta da CMS em conjunto com o ICNF, que estava em cima da mesa, de uma rede de percursos na 

Arrábida. Portanto fazia todo o sentido o proprietário deixar os acessos necessários, até do ponto de vista 

daquilo que é o usufruto das praias, dos pisqueiros, para os habitantes e para quem nos visita. -------------  

 ---------- Referiu que o problema de fundo aqui, e extravasando um pouco esta matéria, é que o município 

tem alguns caminhos por força de destaques, por força de cedências das áreas para o domínio público 

municipal, mas torna-se necessário fazer um registo e uma classificação efetiva dos caminhos em toda a 

área do concelho de Sesimbra. A Câmara tem a possibilidade legal de classificar um caminho público 

mesmo estando ele em propriedade privada, e só o fez uma vez no acesso à praia da Amieira, 

obviamente que o proprietário pode sempre recorrer da decisão da deliberação de Câmara por via 

judicial, mas era verdade que a Câmara tinha um grande trabalho a fazer no levantamento daquilo que 

são os caminhos essenciais e na sua classificação, portanto não o chocava a recomendação, porque era 

este o caminho que a Câmara tinha que fazer relativamente a esta matéria.  -------------------------------------  
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 ---------- A Presidente da AM perguntou à bancada do MSU qual era a sua opinião, depois de ouvirem as 

explicações do Sr. Presidente da Câmara, relativamente à sugestão do Deputado João Valente da 

recomendação baixar à comissão. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado João Rodrigues disse que opinião do MSU era que a recomendação fosse votada 

naquele momento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva solicitou a interrupção dos trabalhos por breves minutos para 

refazerem um pouco o texto da recomendação e quiçá demover o Deputado João Rodrigues para que 

aquele documento baixasse à Comissão respetiva. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM disse que aproveitava a solicitação feita pelo deputado Lobo da Silva e 

solicitava que fosse igualmente apreciada o texto da moção dos CTT que no início do “PAOD” o Deputado 

José Guerra tinha ficado de reformular. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os trabalhos foram interrompidos por cinco minutos.---------------------------------------------------------  

 ---------- Retomados os trabalhos, a Presidente da AM informou que no intervalo tinha sido acordado, 

relativamente à recomendação apresentada pelo MSU, a seguinte redação do último parágrafo: “Ora, 

esta é uma questão de extrema relevância, uma vez que a proibição de acesso a caminhos que sempre 

foram de utilização pública por tempos imemoriáveis colide com aquilo que é o interesse público e a 

própria lei.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E na parte deliberativa, substituir carácter por uso público, ficando: Recomendar à Câmara 

Municipal de Sesimbra que proceda a análise da situação, com vista a garantir que aquelas 

acessibilidades mantenham um uso público.” ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Usou da palavra o Deputado Miguel Ribeiro que disse que uma vez que a situação narrada na 

presente recomendação era de extrema importância, o Grupo Municipal do MSU sugeria que a mesma 

fosse acompanhada ao nível da Comissão “2”. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo nenhuma objecção, a Presidente da AM colocou a Recomendação à votação. ------  

 ---------- A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, a Recomendação à Câmara Municipal de 

Sesimbra sob o título “Acessos públicos à Rua da Baleeira (praia da Baleeira), Forte da Baralha, Chã dos 

Navegantes e praia de Areia do Mastro” que aqui se reproduz:  ----------------------------------------------------- 

 ---------- “Na sequência da celebração, relativamente recente, de um negócio de compra e venda de um 

terreno com cerca de 150 hectares (1,5 Km2), situado logo após a localidade da Azoia, em direção ao 

Cabo Espichel, ocupando uma vasta área dos dois lados da Estrada Nacional 379, foram colocadas placas, 

ao que tudo indica pelo (s) respetivo (s) proprietário (s) nos acessos à rua da Baleeira (praia da baleeira) e 
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Forte da Baralha - Chã dos Navegantes, do lado Sul, e Praia de Areia do Mastro, incluindo uma das 

entradas do Aqueduto, do lado Norte, com a seguinte indicação: ----------------------------------------------------- 

 ---------- “PROIBIDA A ENTRADA / PROPRIEDADE PRIVADA / ENTRADA NÃO AUTORIZADA / (Constitui crime 

de usurpação de coisa imóvel punido com pena de prisão Art.º 315 do Cód. Penal) ”  --------------------------- 

 ---------- Por outro lado, no acesso à Praia da Areia do Mastro, além de uma placa de proibição de entrada, 

foi colocada adicionalmente uma cancela. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ora, esta é uma questão de extrema relevância, uma vez que a proibição de acesso a caminhos 

que sempre foram de utilização pública por tempos imemoriáveis colide com aquilo que é o interesse 

público e a própria lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Assim a Assembleia a Municipal de Sesimbra, reunida em 02/02/2018, delibera: ---------------------- 

 ---------- Recomendar à Câmara Municipal de Sesimbra que proceda a análise da situação, com vista a 

garantir que aquelas acessibilidades mantenham um uso público.” --------------------------------------------------  

 ---------- Depois a Presidente da AM informou que a recomendação apresentada pelo Bloco de Esquerda, 

relativamente ao edifício dos CTT na vila de Sesimbra, com os contributos dos vários Líderes de bancada e 

com o acordo do proponente, Deputado José Guerra, tinha ficado com nova redação. Portanto iam 

passar à votação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, a Recomendação à Câmara Municipal 

subordinada ao tema “Edifício dos CTT da Vila de Sesimbra”, que se transcreve: ------------------------------  

 ---------- “O edifício onde se localizaram os serviços dos CTT da Vila de Sesimbra foi alienado pela Câmara 

Municipal de Sesimbra à empresa que, à época, detinha a concessão em Portugal dos serviços de correios 

e comunicações postais, com o objetivo específico de servir a população nela residente e os milhares de 

turistas que anualmente a frequentam. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Entretanto como é do conhecimento público, a empresa foi privatizada e o plano de encerramento 

de instalações da nova concessionária fez com que a Vila de Sesimbra perdesse o posto dos CTT. ----------- 

 ---------- Nestes termos, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida a 2 de Fevereiro de 2018, delibera 

recomendar à Câmara Municipal iniciativas com vista à possibilidade de recuperação das antigas 

instalações dos CTT na Vila de Sesimbra para objetivos de utilidade pública municipal.” -----------------------  

 ---------- Prosseguindo os trabalhos, a Presidente da AM informou que tinham para apreciação a Moção 

respeitante ao regime excecional das redes secundárias das faixas de gestão de combustível, que era uma 

referência ao artigo 153.º da Lei do Orçamento de Estado para 2018, que mereceu a aprovação por 
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unanimidade na reunião de câmara de dia 24 de janeiro, e que o Sr. Presidente da Câmara remeteu para 

a Assembleia Municipal com o sentido desta a subscrever. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Perguntou se estavam de acordo que houvesse uma deliberação positiva no sentido de 

subscrever a presente moção remetida pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, subscrever a Moção aprovada pela Câmara 

Municipal de Sesimbra em 24 de janeiro de 2018, subordinada ao tema “Regime de gestão de 

combustível plasmado no artigo 153.º da Lei do Orçamento de Estado para 2018 (Lei n.º 114/2017, de 

29 de dezembro), que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “A Câmara Municipal de Sesimbra assumiu, nos últimos anos, com o sentido de responsabilidade 

que impõe a necessidade de prevenir os fogos florestais, a tarefa de assegurar, atempadamente, a 

limpeza das redes secundárias das faixas de gestão de combustível em terrenos rurais, florestais e 

urbanos de forma a minimizar os riscos de incêndio e outros, trabalho que, no nosso concelho, tem sido 

realizado com significativo sucesso. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tal objetivo tem sido perseguido com base no regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento publico de água, saneamento de aguas residuais e gestão de resíduos urbanos e no 

Decreto-lei nº 124 de 2006 de 28 de Junho, alterado e republicado pela Lei nº 76 de 2017 de 17 de Agosto 

(Lei de Base de Proteção Civil) nos quais se determina, que os proprietários têm de manter limpos os seus 

terrenos. Caso não façam periodicamente esta limpeza, a Câmara Municipal pode tomar posse 

administrativa dos terrenos, limpá-los e, posteriormente, aplicar uma coima pelo incumprimento da Lei e 

do regulamento mencionados e cobrar coercivamente os custos associados à operação. ---------------------- 

 ---------- A notificação dos proprietários é dificultada, principalmente, pela ausência de um cadastro 

atualizado da propriedade rural e urbana e pela obrigatoriedade de as autarquias pagarem elevadas 

taxas pela obtenção de informação cadastral que, muitas vezes, de pouco serve devido à desatualização 

da informação. Noutros casos, por processos judiciais de insolvência dos proprietários, não é possível 

obter as necessárias autorizações dos tribunais em tempo útil para se proceder à limpeza. ------------------- 

 ---------- Apesar das dificuldades, a Câmara Municipal de Sesimbra tem promovido, no estrito cumprimento 

da lei e do regulamento municipal, várias intervenções de limpeza em terrenos onde não foi possível 

identificar o proprietário ou onde, depois de feitas as notificações regulamentares, não houve qualquer 

limpeza, colocando assim em risco quem habita as áreas onde se situam tais terrenos. ------------------------ 

 ---------- Perante esta realidade, que é comum a muitos municípios portugueses, torna-se incompreensível, 

injusta e impraticável a imposição pelo Governo, com base numa disposição constante no Orçamento de 
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Estado para 2018, constante no artigo 153.º da Lei do Orçamento, da obrigatoriedade de as autarquias 

procederem à limpeza destas faixas de gestão de combustível para minimizar o risco de incêndio, sob 

pena de, não o fazendo, lhes ser retida uma verba correspondente a 20 por cento das transferências do 

Fundo de Equilíbrio Financeiro. Associada a esta ameaça surge a promessa de disponibilização de uma 

linha de crédito no valor de 50 milhões de euros para financiar estas operações, verba manifestamente 

insuficiente para um universo de 308 municípios. Acresce a esta insuficiência financeira a mais do que 

provável falta de empresas qualificadas para realizar todo o trabalho que há por fazer. ----------------------- 

 ---------- Mais injusta ainda se torna esta imposição quando se sabe que o Poder Central, ao longo de 

décadas, se demitiu de fazer a gestão destas faixas de combustível, assim como não promoveu a 

atualização do cadastro da propriedade florestal, rural e urbana, fator que muito dificulta os 

procedimentos legais necessários à limpeza dos terrenos. Por outro lado, o Estado, através do ICNF, tem 

as necessárias competências para promover estas operações de limpeza, ao invés de querer transferir 

mais este ónus apenas para as autarquias locais. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O problema da limpeza dos terrenos e do ordenamento do território é central no que diz respeito 

à prevenção de incêndios. A sua solução não pode nem deve, contudo, ser transferida para as autarquias 

sem critério e com a ameaça de penalizações financeiras gravosas. ------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara Municipal de Sesimbra manifesta, assim, a sua total, discordância com esta imposição 

do Poder Central, que, desta forma, ignora todo o trabalho feito por muitos municípios nesta matéria, e 

sugere que seja encontrada uma solução para este problema que não implique uma injusta e imoral 

penalização das autarquias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara Municipal de Sesimbra continua, contudo, a manifestar a sua total disponibilidade para 

resolver, no que estiver ao seu alcance e for legalmente viável, os problemas de limpezas de faixas de 

combustível na área do seu território, em conjugação com os municípios vizinhos, com quem partilhamos 

um Gabinete Técnico Florestal no âmbito do Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta contra Incêndios.” 

 ---------- Depois a Presidente da AMS declarou em seguida aberto o “PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO 

AOS CIDADÃOS”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou que se tinham inscrito dois cidadãos, a Srª Maria Albertina Oliveira, que pretendia 

colocar três assuntos, Fogo-de-artifício; 2018 Ano Europeu do Património Cultural; Causa Animal. E o Sr. 

José Carlos Saleiro, que pretendia colocar questões acerca do investimento previsto na área do Cabo 

Espichel pela ETOSOTO; Grutas do Zambujal e a Sociedade de Gestão. ---------------------------------------------  

 ---------- Depois deu a palavra à cidadã Maria Albertina Oliveira que disse o seguinte: -------------------------  
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 ---------- “Boa noite a todos os presentes. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de colocar as questões à Câmara Municipal, quero transmitir que já fui espectadora de 

fogos-de-artifício e, como talvez a maioria dos presentes, ficava deslumbrada pelo espectáculo de luz. 

Contudo, com as dimensões dos fogos e com as graves alterações ambientais, julgo ser oportuna uma 

reflexão. Assim sendo, questiono a Câmara Municipal de Sesimbra se tem ou tenciona fazer o estudo de 

impacto dos fogos-de-artifício no nosso concelho. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tendo em conta que Sesimbra faz parte da área protegida da Arrábida, considerando o ruído 

elevado, forte poluição sonora, com mais de 120 decibéis, que provoca graves problemas aos animais 

domésticos, animais silvestres, levando à fuga com consequências graves desde a morte, acidentes, 

mudanças de comportamento, alterando rotinas, provocando a migração de várias espécies; ---------------  

 ---------- Tendo em conta que existe na Lagoa um habitat para aves onde edificam, o incómodo provocado 

aos doentes, aos idosos e cuidadores de animais domésticos, os milhares de partículas de dióxido de 

carbono que estão espalhadas pelo ar, aumentando assim a emissão para a atmosfera, libertando uma 

substância muito tóxica que pode provocar incêndios, a quantidade de resíduos que ficam caídos no chão 

e no mar, a ameaça deste mesmo lixo ao fim de ingerido por várias espécies, designadamente, aves e 

peixes, os festejos das aldeias do concelho em épocas diversas e com a prática de rebentamento de 

foguetes a qualquer hora e quantidades, julgo que por aquilo que acabei de referir devemos pôr em 

prática novo modelo onde haja preocupação com a biodiversidade; -------------------------------------------------  

 ---------- Devemos pôr de parte os interesses económicos com resultados no imediato, e sermos 

intervenientes de uma civilização sustentável dispensando este tipo de comemorações tão perigosos para 

a natureza. Outras formas existem de celebrar, tais como jogos de luz e de laser, espectáculos de 

qualidade. Vamos dar o nosso bom exemplo enquanto é tempo! -----------------------------------------------------  

 ---------- Outra questão é relacionada com 2018 – Ano Europeu do Património Cultural, que deve ser do 

conhecimento de todos vós, sobre o lema “Onde o Passado Encontra Futuro”, onde se pretende incentivar 

mais pessoas a descobrir e a explorar o Património Cultural da Europa, reforçar o sentimento de pertença 

a um espaço europeu comum, a desempenhar um papel mais ativo nas questões que nos digam respeito. 

Considerando que o Património Cultural influencia a nossa identidade e vida quotidiana, sendo que o 

património cultural assume muitas e variadas formas, a considerar: o património material; imaterial; 

natural e digital. Assim sendo, gostaria de colocar a seguinte questão: Que ações e eventos a autarquia 

prevê realizar no nosso concelho no âmbito destas comemorações?  ------------------------------------------------  



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº6  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 32 de 69 

 

 

 ---------- Relativamente à Lagoa de Albufeira, concretamente, a casa do Infantado, as casas dos 

pescadores e aos viveiros, embora sabendo que não se encontram em área de domínio de investigação da 

Câmara Municipal, mas sim de entidades da Administração Central, mas sendo meu entendimento que a 

recuperação destes espaços são de extrema importância, urgentes, e a imagem a ter em conta na 

marginal que tanto nos orgulha, considerando que se encontra inserido no contexto do Ano Europeu do 

Património, gostaria de saber em que ponto está a resolução dos mesmos e se não seria oportuno a 

Câmara Municipal reforçar posição junto da APA para rápida publicação no Programa da Orla Costeira 

Alcobaça/Cabo Espichel, que tem financiamentos europeus garantidos com base no Programa 2020. -----  

 ---------- A Casa do Infantado, acho que seria possível se houver interesse, termos um centro de 

interpretação do desenvolvimento desta localidade e uma informação turística do concelho. ----------------  

 ---------- A Casa dos Pescadores, a manutenção das mesmas, limpeza e ordenamento, embelezamento do 

espaço envolvente e verificação da legitimidade de ocupação. --------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente aos viveiros, o ordenamento e a recolocação das jangadas conforme proposta 

existente há mais de uma década.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considero que estas resoluções encontram-se inseridas no objetivo de ajudar a desencadear 

processos de mudança efetivas do modo como protegemos e promovemos o Património, trazendo 

benefícios para as populações. A União Europeia tem financiamentos para projetos no âmbito deste Ano 

Europeu, nomeadamente Europa Criativa, Europa dos Cidadãos e Horizonte 2020, entre outros. ------------  

 ---------- Por fim, como já é minha prática, a causa animal. Desde já mostrar a satisfação por terem sido 

construídos 4 canis no terreno que se destina ao novo Centro de Recolha Animal. Contudo ainda não 

foram utilizados, que julgo ter haver por o espaço envolvente ainda não foi vedado. Como há muito temia 

o terreno do atual canil com as chuvas começou a ceder. Assim sendo, gostaria de saber se já existe uma 

dato para início da obre do novo Centro, sabendo por notícia divulgada no Boletim Municipal que a sua 

construção demoraria 10 meses.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente a Presidente da AM deu a palavra ao cidadão José Carlos Saleiro, que referiu:  ---  

 ---------- “Muito boa noite ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A minha primeira questão é acerca do investimento previsto na área do Cabo Espichel pela 

ETOSOTO, nomeadamente a questão colocada pelo MSU quanto aqueles caminhos que são centenários, 

mas não chega. E eu queria saber se de facto a autarquia já pensou nas outras questões, nomeadamente 

naquelas que dizem respeito ao património identificado. Todos nós sabemos que o Cabo Espichel é um 

património fundamental para o concelho e para o desenvolvimento do concelho, quer do ponto de vista 
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social, quer do ponto de vista económico, tem um aqueduto agregado, eu sei que já foram colocadas 

cancelas, gostaria de saber se essas questões vão ser salvaguardadas. ---------------------------------------------  

 ---------- Outra questão, o património espeleológico que lá existe, saber se eventualmente há um 

levantamento e se está identificado esse tipo de património e os acessos ao mesmo. Outra questão ainda, 

os sítios arqueológicos que estão identificados também, saber se estão a ter em conta esses sítios e se o 

acesso aos mesmos estão a ser salvaguardados. E como é óbvio, o acesso à Orla Costeira, nomeadamente 

às praias, Área do Mastro, Porto da Baleeira, e Forte da Baralha, saber se de facto estas questões vão ser 

salvaguardadas, se estão pensadas e equacionadas. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- O segundo ponto tem a ver com as Grutas do Zambujal, a Sociedade Grutas Nossa Senhora do 

Cabo, sei que vai ser feita uma alienação e este é um ponto um pouco caricato, porque a Gruta do 

Zambujal aparece e torna-se um problema para a pedreira, e a primeira coisa que tentam fazer para 

resolver esse problema é tapar a gruta, não conseguiram porque era demasiado grande e isso não teve 

sucesso. Então criou-se de facto uma Sociedade para fazer a exploração turística da gruta, que nunca 

funcionou. Todos nós sabemos que havia questões de gestão que nunca foram cumpridas e que deveriam 

ser cumpridas para resolver o problema da gruta. Tenho algum receio que esta medida seja uma medida 

para tentar resolver um problema e venha efetivamente não resolver aquilo que deveria resolver, que é a 

proteção daquele património. E a proteção daquele património é aquilo que a autarquia e todos nós 

devemos querer, e foi por isso que foi criada esta sociedade. E a minha questão é esta, se com esta 

alienação está salvaguardado a preservação daquele património e eventualmente a exploração turística 

que já estava pensada há muitos anos.” -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM agradeceu aos munícipes os seus contributos e disse que antes de dar a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara gostaria de dar um esclarecimento à Sr.ª Albertina Oliveira sobre 

2018 – Ano Europeu do Património Cultural. Era com grande privilégio que a Assembleia Municipal de 

Sesimbra, através do seu projeto AMJovens e Concurso “As Cores da Cidadania” que reciprocamente já 

têm 15 e 11 anos, têm aqui de facto uma maturação de trabalho com os jovens, com as escolas e com os 

professores. E este ano sabendo eles que se tratava de um Ano Europeu muito particular, tinham como 

tema central do seu trabalho “Património, Cultura, Futuro – A Noss@ Identidade Cultural”. Tinham sido 

desencadeados vários processos de valorização deste projeto, nomeadamente o trabalho que os alunos 

estavam a fazer ao nível de cada uma das escolas e teria o seu ponto final no dia 28 de abril, quando 

realizassem a sua sessão da AMJovens, e onde apresentariam não só as suas propostas como também 

aquilo que era fruto da sua sensibilidade pelas diferentes categorias do património do seu concelho. -----  
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 ---------- Também tinham tido a oportunidade de ter um encontro com o Dr. Guilherme de Oliveira 

Martins, Coordenador Nacional do Ano Europeu do Património Cultural, no qual lhe apresentaram o 

projeto e as intenções que estavam subjacentes, que não só manifestou satisfação e algum carinho por 

este trabalho, que tem já um caráter duradouro e sistemático e de âmbito pedagógico com alguma 

autenticidade nas escolas, como também se disponibilizou de vir a patrocinar o projeto. Portanto, nesta 

matéria julgavam que seria uma redobrada sensibilização aos jovens e também um alargamento à 

valorização do nosso próprio património, uma vez que o iriam conhecer. E sobretudo iriam ter 

oportunidade de o conhecer através de ações que iriam ter na semana de 20 a 24 de fevereiro, em que 

três alunos de cada escola iriam passar um dia inteiro com os respetivos presidentes das juntas freguesia, 

Santiago, Castelo e Quinta do Conde, o Presidente da Câmara e a Presidente da Assembleia, onde iriam 

poder conhecer um dia do trabalho de cada um, mas sobretudo permitindo-lhes ter uma visão e 

conhecimento direto dos aspetos mais significativos do património do nosso concelho. -----------------------  

 ---------- Seguidamente deu a palavra ao Presidente da CM para prestar esclarecimentos aos munícipes. O 

Presidente disse à munícipe Albertina Oliveira que podia ser entendido o estudo de impacto dos fogos-

de-artifício no concelho, mas confessava que não estava previsto nenhum estudo. Mas havia esta nota, 

os fogos-de-artifício não têm o licenciamento exclusivo da Câmara Municipal, têm que passar por todas 

as entidades do território, se for em área natural, inclusivamente, tem que passar também pelas 

entidades com a gestão competente para a matéria. Recordava-se que recentemente o projeto “Ilumina-

me”, com alguns anos e com algum mediatismo foi recusado pela entidade do território em questão, a 

Delegação Marítima, a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, particularmente, a Polícia 

Marítima, e não teve nada a ver com fogo-de-artifício, foi cancelado por uma avaliação técnica. ----------- 

 ---------- Quanto ao Ano Europeu do Património Cultural disse que sem prejuízo do que tinha sido referido 

pela Sr.ª Presidente da Assembleia, na verdade havia um conjunto de eventos que estavam a ser 

articulados entre os dois órgãos, a Câmara Municipal e Assembleia Municipal. Também estava previsto a 

Câmara ter um conjunto de iniciativas, algumas ligadas a dias temáticos, como o dia do Pescador, 

também em articulação com a Assembleia Municipal, que valoriza algumas das nossas artes de pesca. 

Tinha pena que não estivesse ali presente a Sr.ª Vice-presidente que poderia ter mais alguma informação 

sobre as ações que estavam previstas. Uma nota que a Sr.ª Presidente não tinha referido e sem querer 

estar a abrir algum precedente, estava-se a avaliar em conjunto com a Assembleia Municipal a 

possibilidade de ter acesso a alguns fundos europeus, sendo que para isso tinham que ter também aqui 

alguma geminação. Estavam a ver no quadro da geminação que tinham, que era a Douzelage,  se podia 
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haver uma candidatura que de alguma forma pudesse potenciar um conjunto de candidaturas no âmbito 

do Ano Europeu do Património Cultural.  ------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Relativamente à questão do canil referiu que a colocação da rede da zona envolvente estava 

prevista para a próxima semana e a obra do canil estava naquele momento em procedimento de 

concurso público, portanto estava a aguardar os prazos definidos. E se não houvesse nada em contrário, 

durante o mês de fevereiro provavelmente estariam em condições de poder adjudicar à empresa que 

apresentasse as melhores condições. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto às questões colocadas pelo munícipe José Saleiro disse que a questão dos caminhos já 

tinha sido esclarecida no quadro da recomendação do MSU, sendo que acrescentaria esta tónica que 

pensava que seria importante. Havia um trabalho que foi efetuado pelas Câmaras Municipais, 

nomeadamente, Setúbal, Palmela e Sesimbra, e pelo ICNF, quanto à identificação dos caminhos a poder-

se utilizar, até do ponto de vista dos operadores turísticos de provas desportivas, e alguns deles estavam 

inseridos naquela parcela de terreno. E entre esses que já fazem parte do estudo efetuado pelo ICNF e 

pelas três autarquias, e aquilo que é a necessidade de ter o acesso público às zonas de pesqueiros, 

aparentemente estavam em condições de garantir, porque existia a abertura por parte do proprietário, 

que as coisas seriam conduzidas para que rapidamente tivessem concluídos e estabilizados aqueles 

acessos, que na verdade existem muitos, a propriedade é enorme e está completamente retalhada. E 

também estava em condições de dizer, independentemente do processo que foi entregue de ocupação 

turística para aquele solo, que naquele momento não teria viabilidade nenhuma. E não tinha a ver com os 

nossos instrumentos de ordenamento do território nem aqueles que são supramunicipais, tinha a ver 

com uma questão muito concreta que é a Carta de Risco de Incêndio, recentemente aprovada e que 

estava em revisão também pelos três municípios. E portanto estavam aparentemente em condições, já 

tinha existido um conjunto de reuniões com o proprietário, de deixar aquilo que estava previsto no 

quadro dos caminhos e dos percursos pedestres da Arrábida, onde se incluía um conjunto de caminhos 

naquela zona, que estão identificados e que estão concertados com o ICNF, e estava também concertado 

o acesso sobretudo às arribas dos dois lados da Costa. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao Cabo Espichel disse que, como sabiam, a Câmara Municipal era proprietária da 

zona envolvente ao Cabo Espichel, numa doação já há alguns anos por parte do proprietário António 

Xavier de Lima (AXL), era proprietária da ala norte, resultado da aquisição que tinha feito pouco tempo, e 

portanto naquele momento tinha três processos em curso. Um processo que era objeto de uma 

candidatura finalizada e submetida antes de 31 de dezembro, que prevê na zona exterior a requalificação 
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do estacionamento que existe, a requalificação da zona de acesso entre o Terrado e as Hortas e a Casa da 

Água, e a recuperação de uma parte significativa do aqueduto, a parte mais junta à Casa de Água, que 

está ainda nos terrenos da AXL e que já havia a autorização para fazer essa recuperação. E mesmo que 

não houvesse essa autorização, estava-se a verificar juridicamente que não havia registo daquele 

aqueduto, e estava-se a avaliar a possibilidade de ser considerado uso público, o aqueduto em si, 

independentemente de ele estar em terrenos privados. E portanto, não apenas para a área que ia ser 

reabilitada nesta fase, estavam a falar de um investimento, os acessos, o estacionamento e o aqueduto, 

de cerca de 600 mil euros, o que se tentava garantir era que independentemente da reabilitação que se 

ia fazer numa parte significativa do aqueduto, todo ele ficaria no uso público. E portanto não seria 

susceptível de haver ali qualquer poluição. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à questão do edificado informou que naquele momento estava a ser concertado com a 

Igreja o protocolo de direito de superfície, que permite à Câmara Municipal intervir em todo o edificado, 

praticamente também estava consolidado, quer do ponto de vista das alas sul, quer do ponto de vista do 

programa que a Igreja quer para a própria ala sul, e que passa essencialmente pela dinamização cultural, 

pelos espaços de zonas de peregrinos, e portanto ainda com a funcionalidade própria do Cabo Espichel.   

 ---------- Por fim referiu, que a Câmara Municipal optou por, e na sua opinião, bem, mesmo não sendo 

proprietária manter o edificado do Cabo Espichel no Programa Revive. Esperavam que até ao final do mês 

de março pudessem ter o caderno de encargos pronto. Naquele momento havia, no âmbito do programa 

Revive, com a indicação do Instituto de Turismo, 10 potenciais promotores interessados na reabilitação 

do edificado para fins turísticos, estavam a falar de toda a ala norte, ainda sem conhecer o contrato 

programa, portanto aquilo que é o caderno de encargos que a Câmara iria apresentar, e que de certa 

forma não deixava de ter alguma exigência, porque era a reabilitação daquilo que seria eventualmente 

concessionado e tem o ónus de reabilitação pelo menos da zona exterior da ala sul. A Câmara ia assumir, 

a reabilitação interior da ala sul naquilo que era o programa que estava as ser elaborado com a Igreja. Se 

tudo corresse bem e se de facto houvesse um interessado, esperavam num horizonte muito próximo ter 

o edificado todo reabilitado, mantendo sobretudo estes três grandes usos, o uso turístico, o uso cultural, 

e o uso museológico e religioso.   ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à espeleologia disse que a Câmara tem um protocolo anual com o NECA – Núcleo 

de Espeleologia da Costa Azul, e portanto tinham um registo efetuado pelo NECA de todas as grutas 

existentes, com a sua classificação, com o levantamento topográfico, o levantamento de todas as áreas 

das grutas, e isso tinham na posse da Câmara.  ----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Em relação às Grutas do Zambujal disse que perguntava à Sr.ª Presidente da AM se fazia já a 

intervenção ou deixava para o ponto da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM disse que pensava que seria correto que fosse abordado no momento em 

que a presente assembleia ia apreciar a questão, no entanto perguntava aos seus colegas Líderes se havia 

algum inconveniente que o Sr. Presidente prestasse de imediato a informação, ou se devia prestar no 

momento em que regulamentarmente fizessem a abordagem.  ------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro disse que pensava que se devia dar naquele momento a resposta ao 

munícipe, mesmo que fosse de uma forma muito resumida. E se o munícipe tivesse interesse em ouvir o 

aprofundar da matéria mais adiante aguardaria.   -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que lhe parecia que existindo resposta às perguntas que ali eram 

colocadas diretamente, devia haver uma abordagem de esclarecimento, mesmo que não fosse muito 

aprofundada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que tendo em consideração que o munícipe tinha vindo ali expor 

as questões fazia todo o sentido que o Sr. Presidente respondesse naquele momento. ------------------------  

 ---------- O Deputado João Valente disse que regimentalmente aquele era o período da intervenção do 

público e parecia-lhe mais adequado que o esclarecimento fosse prestado naquele momento. -------------  

 ---------- O Deputa José Guerra disse que achava que era naquele momento de intervenção do cidadão 

que devia ser dada a resposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM disse que tinham ali uma questão que antecipava o momento da ordem de 

trabalhos, mas era consensual que o Sr. Presidente da Câmara prestasse os esclarecimentos que 

entendesse naquele momento, pese embora fizesse o convite ao munícipe para os acompanhar na 

continuação dos trabalhos para poder assistir ao complemento daquilo que fosse a discussão sobre 

aquele ponto, que era imediatamente a seguir.   --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Deu a palavra ao Presidente da CM que disse que a Sociedade Grutas Senhora do Cabo foi uma 

sociedade criada, à época, com a participação de três entidades, a proprietária do terreno onde estão 

implementadas as grutas, uma segunda empresa e a Câmara Municipal. Foi criada na sequência da 

descoberta das Grutas do Zambujal, com um objetivo, e é o objeto dos estatutos, estatutariamente 

previsto na Sociedade Grutas Senhora do Cabo, que é a exploração turística daquele espaço. Aliás, era 

mais amplo, porque é a exploração das grutas do concelho, mas depois consubstancia-se naquele próprio 

espaço. Na sequência da constituição desta sociedade, que a Câmara Municipal assumiu 30%, as outras 

duas entidades tinham 70%, e depois ficou apenas uma única acionista, com 70%, que é a Jovigruta, a 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº6  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 38 de 69 

 

 

atual proprietária também da parcela do terreno. Foi assinado um contrato de compra e venda da parcela 

do terreno, identificada e que foi classificada, à época, como património cultural. Estava previsto e 

consolidado a aquisição daquela parcela de terreno e acordado o valor de venda dos proprietários, na 

altura Tecnobrita, para Senhora do Cabo, o que nunca veio à acontecer. Portanto nunca se fez a venda, e 

desde sempre a Sociedade Grutas Senhora do Cabo não tem um único património, não tem 

absolutamente nada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Portanto, a propriedade continua a ser de uma entidade, que é a Jovigruta, a sociedade foi-se 

arrastando ao longo do tempo com todas as dificuldades daí inerentes. Não há sequer, entretanto com a 

implementação do PNA, a possibilidade de exploração turística daquele espaço, à exceção da visitação 

para fins científicos, e de certa forma autorizados também pelo PNA não havia sequer a possibilidade de 

entrada. A verdade era que as pessoas foram entrando por falta de segurança e de vigilância na gruta. E a 

sociedade foi dando, ao longo dos anos, prejuízo para as duas acionistas, sendo que aqui, havia uma que 

era pública, a Câmara Municipal de Sesimbra, que de certa forma não pode continuar indefinidamente 

com estes prejuízos, tendo em conta que o objeto para o qual foi criada a Sociedade Grutas Senhora do 

Cabo, nem sequer podia ser colocado em prática.  -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal desde 2012 tinha procurado com o acionista maioritário resolver o problema 

da Sociedade Grutas Senhora do Cabo, através de algum processo de dissolução, sendo que a partir de 

2012 existia uma Lei que inclusivamente impunha ao município, que uma sociedade cujo município 

tivesse participação em ações, se não tivesse lucro teria efetivamente que alienar. Era claro que ninguém 

queria adquirir as ações da Câmara Municipal, e este era o grande problema. ------------------------------------  

 ---------- Recentemente o que se tinha conseguido com a acionista maioritária, era que esta adquirisse as 

ações da Câmara Municipal, por um valor meramente simbólico, por forma a resolver o problema da 

dissolução que pode depois ser feita pela única acionista, que era uma matéria que a Câmara Municipal 

não conseguia fazer com a participação dos 30%.  E portanto isto era o que tinham, uma sociedade que 

tinha problemas, que não tinha lucro, que só dava despesas, e na verdade esta sociedade era apenas uma 

subversão de dinheiros públicos. E obviamente também, tinha que dizer, do acionista principal, porque 

não tinha qualquer fundamento a sua existência, porque não havia o cumprimento daquilo que era o seu 

objeto na sua própria constituição. E por isso aquilo que propunham, porque não podiam propor 

dissolução porque não era competência da Câmara Municipal, ao abrigo de uma Lei que saiu em 2012, 

era alienar aquilo que era a sua participação, para se poder proceder rapidamente à dissolução da 

sociedade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- No ponto de vista da salvaguarda, tinha sido dada uma nuance pelo advogado da Câmara 

Municipal, que conhecia o processo bem melhor que ele próprio, que ao longo dos anos tem 

acompanhado este caso, até à época era preferível a Câmara ter feito uma expropriação daquela parcela 

de terreno, e portanto era uma ferramenta que se podia sempre utilizar em qualquer altura, com os ónus 

dos encargos que isso representa, salvaguardava nesse aspeto se houvesse algum interesse, mas não era 

permitido naquele momento, porque estavam a falar numa área classificada. Mas supondo que se 

levanta essa classificação que até nem é do município, a Câmara tinha sempre uma ferramenta que podia 

utilizar que era a expropriação. A sociedade não podia fazer nada, porque nem sequer era propriedade da 

Sociedade Grutas Senhora do Cabo.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM referiu que tinham sido dadas as explicações que resultaram e que 

igualmente também tinham sido prestadas numa reunião de trabalho ao nível da Comissão de Lideres. E 

portanto este era um ponto que podiam considerar encerrado, naturalmente que convidavam os 

presentes a continuarem ali eles para o momento seguinte. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Depois disse que queria esclarecer o seguinte: De acordo com o regimento da Assembleia 

Municipal, os períodos de intervenção sobre a apreciação da atividade municipal estão circunscritos, a 

explanação inicial da Câmara Municipal de 10 minutos, a intervenção na globalidade dos Grupos 

Municipais de 25 minutos, com a resposta final do Sr. Presidente da Câmara, ou da Câmara, de 25 

minutos. Isto era o que estava expresso no regimento enquanto não fosse reapreciado e votado. 

Contudo, dado que as questões colocadas ao nível da atividade municipal são muitas vezes não só 

importantes para a vida do município, mas também questões que se enquadram na perspetiva do 

funcionamento da assembleia enquanto órgão fiscalizador, ao nível da Comissão de Líderes tinha sido 

acordado que cada grupo político teria 10 minutos.  O que significava que tinham 50 minutos, no total, 

para que cada grupo político fizesse a gestão que entendesse. Realçou, que não era prática da 

assembleia, nem estava subjacente, que este tempo tivesse na proporção de qualquer número de 

elementos da bancada. Era de forma igual para todas as bancadas. -------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto era óbvio que o Sr. Presidente da Câmara, se utilizasse os 10 minutos iniciais, 

teria naturalmente os 10 minutos mais os 25 que estavam explícitos no regimento. Como deviam 

imaginar, cinco grupos municipais dava 50 minutos, com mais meia hora, na melhor das hipóteses, era 

cerca de 1,5 hora para este momento. Atendendo a que já era meia-noite e quinze, terminariam este 

ponto a um quarto para as duas. Portanto isto era para fazer o apelo a que os colegas fossem contidos, 

porque os 10 minutos não eram para gozar na sua totalidade, mas que deviam ser factor de orientação 
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para as intervenções que viessem a ser feitas. Igualmente solicitava ao Sr. Presidente da Câmara, que os 

10 minutos iniciais e os 25 restantes, não fossem uma obrigação de os ter que utilizar, mas sim uma 

orientação para a sua intervenção. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou que a CDU encontrava-se com 11 minutos, o PS com 11, o PSD com 17, o MSU com 9, o 

BE com 6 minutos e o Sr. Presidente da Câmara com 39 minutos. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Deu início ao “PERÍODO DA ORDEM DO DIA” -------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1º Ponto “Apreciação da Atividade Municipal”-----------------------------------------------------------------  

 ---------- Cedeu a palavra ao Presidente da CM que disse que ia ser o mais sucinto possível, mas os 10 

minutos iniciais tinham que ser também para dar resposta a algumas questões levantadas pela munícipe 

e que ele tinha acabado por não responder. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto ao POC/Alcobaça/Espichel estavam todos na espectativa que fosse aprovado o mais 

rapidamente possível, e não tinha a ver estritamente com as questões de plano de água. Até por 

questões de ordenamento do território e de urbanização tinham um conjunto de AUGI’s que estavam 

claramente a precisar da aprovação do POC/Alcobaça/Espichel, para que pudessem avançar com o 

regulamento das próprias AUGI’s, nomeadamente a 1, 2, e 3, que eram aquelas que estavam próximo do 

plano de água.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao plano de água disse que a Câmara até tinha um projeto interessante, 

regularização do plano de água, que julgava que a munícipe conhecia bem. Naquele momento os serviços 

da Câmara Municipal estavam em articulação com a APA, que estava a preparar uma candidatura, 

pensava que já estava terminada, para o desassoreamento da Lagoa de Albufeira, que era uma matéria 

bastante importante. Disse ainda, que a Câmara tinha assinado, no final do ano, um contrato programa 

com o Fundo Ambiental para financiamento da abertura da Lagoa de Albufeira, uma coisa que há muitos 

anos a Câmara não recebia dinheiro por fazer uma competência que não era sua.  -----------------------------  

 ---------- Quanto à Casa dos Pescadores disse que no início do atual mandato, tinham enviado um ofício à 

Agência Portuguesa de Ambiente (APA) a solicitar uma reunião e a questionar a manutenção das casas e 

a possibilidade de ser a Câmara, até porque a Câmara tinha um Centro Náutico que funcionava num 

parque de campismo e que agora não funcionava, a reabilitar as Casas dos Pescadores e também aí poder 

funcionar o Centro Náutico, que era um sucesso junto das escolas do concelho.´ --------------------------------  

 ---------- Relativamente à Casa do Infantado disse que era um processo que ele tinha acompanhado ainda 

noutras funções. E portanto até a junta de freguesia do Castelo tinha suscitado junto do ICNF, à época, a 

possibilidade da reversão da propriedade da Casa do Infantado. Havia um projeto da Câmara Municipal, 
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que ainda não tinha tido o acordo da Administração Central, onde se tinha incluído a Casa do Infantado. E 

nesse projeto, que há época era do Vereador Francisco Luis, que era o projeto da área protegida local. E 

nesse projeto da área protegida local, onde a Câmara assume um conjunto de responsabilidades de 

manutenção daquela zona e do usufruto da zona da Mata da Amieira, que é hoje da Administração 

Central, está incluído a possibilidade de cedência da Casa do Infantado para a Câmara, sendo que o uso 

não é tanto para fins turísticos, mas para Centro de Interpretação Ambiental, que é aquilo que o ICNF e a 

APA os tinham autorizado no ponto de vista do programa a utilizar para a reabilitação daquele espaço. 

Mas de facto eles ainda não tinham aberto mão. E não era dessociável da questão do 

POC/Alcobaça/Espichel, porque ela estava particamente dentro do plano de água. Diria que tinham duas 

alternativas, ou conseguiam avançar com a área protegida local, ou continuavam a fazer um forcing 

especificamente para a Casa do Infantado que achava que era essencial no ponto de vista também da 

reabilitação da margem da Lagoa de Albufeira. A experiência dizia-lhes que a persistência ao nível do 

património, com a Fortaleza de Santiago, com o Cabo Espichel, às vezes com custos, tem dado bons 

resultados. E era isso que iam continuar a fazer, esperando ter uma solução, não acreditava a curto prazo, 

mas a médio e longo prazo, para reabilitação da Casa do Infantado. -------------------------------------------------  

 ---------- Passando à Atividade Municipal, o Presidente disse que daria duas ou três notas. Estavam a falar 

do 3º e 4º período de 2017, coincidia com o final do mandato anterior e o início deste. Tinha havido um 

conjunto de reuniões por parte de todos os elementos do executivo. Estavam a falar do momento da 

elaboração das Grandes Opções do Plano para 2018, uma altura de preocupação por parte do executivo 

para perceber o ponto da situação relativamente ao conjunto de projetos do Portugal 2020, a submissão 

de candidaturas, os projetos para além do Portugal 2020, a questão do Centro de Saúde e do Tribunal, 

que de certa forma foram preocupações imergentes mesmo após a instalação dos órgãos. E diria para 

finalizar, a execução de 88% na estrutura de receita da Câmara Municipal, e na despesa de 84%, portanto 

duas execuções que eram de valorizar. E havia também um aspeto fundamental, bastava fazer as contas 

para perceberem que tinham tido um saldo de mais de 2 milhões de euros na gestão de 2017. -------------  

 ---------- A Presidente da AM deu a palavra aos Deputados Municipais. ---------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva começou por referir que continuavam com um défice na recolha do 

lixo no concelho. E porque tinham sido contactados por um grupo de munícipes da Urbanização da Cova 

dos Vidros, por causa do mau estado do pavimento numa daquelas ruas, alertava que a Rua Jorge 

Cortesão necessitava de uma intervenção urgente.      -------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Depois disse que estava a chegar o verão, e no último mandato tinham tido por duas vezes a 

intervenção de um munícipe que tem um andar no Edifício Mar da Califórnia, que se queixou pela 

impossibilidade de utilizar o elevador. Parecia-lhe que esta questão do munícipe ainda não tinha tido o 

tratamento adequado, o condomínio não disponibilizava o elevador para domínio público. Relembrava 

que tinha sido protocolado com a Câmara Municipal que o elevador era para acesso público, e a Câmara 

não estava a exigir o cumprimento desse protocolo. Falando em elevador, também o elevador que a 

Assembleia Municipal aprovou, em contrapartida da empresa que faz a gestão dos parquímetros, é mais 

as vezes que está avariado que as vezes que está a ser utilizado. -----------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que era necessário fazer-se uma avaliação das pinturas das passadeiras existentes no 

concelho e nomeadamente deixava um alerta que era necessário, na Avª. Principal, junto ao BCP, e à casa 

de rações, haver ali uma passadeira. Na presente semana quase que houve ali um acidente. ----------------  

 ---------- Questionou sobre a situação do “Sesimbra Shell” e das “Villas de Sesimbra”. --------------------------  

 ---------- Referiu, quanto ao mercado da rua junto à Câmara Municipal, que já era tempo de se fazer ali 

uma cada de banho para as pessoas, e hoje já se podia colocar uma daquelas estruturas pré-fabricadas. 

Depois perguntou qual era a razão de há mais de 6 meses estar ali um contentor de obras que servia de 

casa de banho, que originava um enorme mau cheiro e que não dignificava em nada a vila de Sesimbra.-  

 ---------- Depois perguntou se os Agrupamentos de Escolas públicas tinham ou não falta de pessoal 

auxiliar. Porque naquele dia, o Presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos de Escolas tinha 

vindo desmentir o Sr. Ministro, dizendo que não estavam colocados os efetivos necessários. ----------------  

 ---------- Por último e porque estavam num período em que não existia austeridade no país, gostaria de 

saber em que situação se encontrava a construção do Tribunal, a construção do Centro de Saúde de 

Sesimbra, e se a Câmara Municipal já tinham uma resposta do ACES Arrábida sobe qual o destino a dar ao 

Centro de Saúde da Quinta do Conde.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado João Rodrigues disse que gostaria de agradecer, não sabia de quem tinha sido a 

iniciativa, de enviar para os membros da Assembleia Municipal as convocatórias e as atas das reuniões da 

Câmara, achava que era uma informação fundamental e primordial. Queria dar os parabéns a quem 

tomou esta iniciativa que não aconteceu no passado.  -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para contrabalançar, ainda não tinha recebido do Auditor e do Revisor Oficial de Contas a análise 

semestral das contas, porque era uma informação importante.  ------------------------------------------------------  

 ---------- Citou que estranhava não receber há algum tempo informação da análise do Tribunal de Contas 

da autarquia. As contas têm que ser revistas pelo Tribunal de Contas, já uma vez tinham recebido e 
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tinham analisado. Não sabia se tinha havido análise e relatórios do Tribunal de Contas, mas era 

importante para quem estava na Assembleia Municipal há mais de 4 anos, ter a perspetiva daquilo que 

foi depois o cumprimento após a análise do Tribunal de Contas. -----------------------------------------------------  

 ---------- Disse que gostaria de saber em relação ao contrato de financiamento celebrado a 30 de outubro 

de 2017, no âmbito do projeto da abertura da Lagoa de Albufeira ao oceano, que contrato de 

financiamento era, portanto um pequeno enquadramento da situação.--------------------------------------------  

 ---------- Também saber se existe ainda em curso algum processo na Rua Cândido dos Reis, se estava 

totalmente encerrada a situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Perguntou quais eram naquele momento em termos de curto prazo, as perspetivas de redução 

dos custos da piscina, nomeadamente, encargos de eletricidade e de gás. Se havia perspetivas de algum 

investimento, ou alguma situação, que pudesse reduzir estes encargos.  -------------------------------------------  

 ---------- Em relação às refeições existentes nas escolas, citou que em 7 de abril de 2017 na Assembleia 

Municipal tinham aprovado um procedimento de contrato de prestação de serviços. No final do ano 

houve uma série de autarquias que até passaram multas às empresas que estavam a fornecer as 

refeições nas escolas. Queria saber qual era a situação do fornecimento de refeições nas nossas escolas, 

se tinha havido reclamações, se tinha havido coimas, ou se estava tudo dentro da normalidade. -----------  

 ---------- Por fim, disse que teve o cuidado de ler o relatório dos transportes escolares da Área 

Metropolitana de Lisboa. E de acordo com o relatório elaborado no âmbito do estudo sobre o sistema 

tarifário de serviços e transportes escolares na AML, não foi fornecido pela autarquia o resultado que 

consta do relatório, informação que consideravam relevante, sobre as características do serviço prestado 

que se refere à georreferenciação de percursos, paragens e horários. Conforme o próprio relatório referia 

estes dados eram fundamentais não só para o estudo acordado e adequação da organização do serviço 

de transporte escolar, mas também para a melhoria da sua eficácia e redução de custos. Esta informação 

não tinha sido fornecida pela autarquia.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Também no que se refere ao transporte escolar em serviço especializado, que era na prática com 

recurso a veículos em regime serviço de aluguer por contratação, ou protocolos celebrados com 

terceiros, ou propriedade do município, também nenhuma informação específica do referido relatório 

tinha sido dada pelo município de Sesimbra. Era importante que houvesse no futuro a preocupação de 

serem fornecidos esses dados, para que quem lesse os relatórios perceber o enquadramento do concelho 

de Sesimbra no âmbito da AML.   ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Deputada Sandra Carvalho disse que queria dar apenas um esclarecimento ao Deputado Lobo 

da Silva. O mercado de produtores que tinha referido não tem casa de banho porque efetivamente o 

mercado municipal fica do outro lado do Largo e não está assim tão longe, é um mercado novo com uma 

casa de banho com boa capacidade. Pensava que nem sequer era a questão primordial daquele mercado, 

se calhar um ordenamento dos lugares seria bastante mais vantajoso de que uma casa de banho.  --------  

 ---------- A questão a colocar ao Sr. Presidente da Câmara era saber se poderia fazer o ponto de situação 

relativamente aos empreendimentos turísticos que entretanto estagnaram na vila de Sesimbra, uma vez 

que eram empreendimentos que poderiam ter um impacto muito importante na atividade económica e 

turística do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Rui João disse que as duas questões que tinha para colocar diziam respeito à Escola 

Navegador Rodrigues Soromenho. O acordo já tinha sido assinado entre a Câmara e o Ministério de 

Educação, gostariam de saber em que fase do processo estava. E também prendia-se com a resposta, que 

todos eles tinham recebido do Ministério sobre o problema do secundário na Quinta do Conde. 

Gostariam de saber se o Ministério da Educação já tinha levantado alguma proposta à Câmara Municipal 

de Sesimbra e em que pé estava essa situação. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Deputada Paula Rodrigues referiu que iria ser muito sucinta. Gostaria de perguntar ao Sr. 

Presidente da Câmara qual o ponto de situação em que se encontra a regularização de vínculos precários  

e casos de vínculos inadequados dos trabalhadores da Câmara Municipal de Sesimbra: Sabia que este 

assunto tinha sido aprovado na última reunião de Câmara.  -----------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que estavam a fazer a avaliação da atividade municipal e a 

abordagem devia ser de facto sobre a análise dessa atividade que era fornecido pelos serviços da Câmara 

Municipal, percebendo que o presente executivo não teve ainda tempo de alterar o modelo que vem de 

anos anteriores. No entanto deixavam a recomendação para que fosse adotado outro modelo, porque 

aquilo que verificavam era que o relatório não tinha uma estrutura que permitisse uma fácil leitura. E 

tinham que perceber ali que havia uma disparidade entre informação que a Câmara Municipal tem, e que 

a Assembleia Municipal tem e que os eleitos da Assembleia têm, uma vez que não exercem as suas 

funções a tempo inteiro, e portanto era importante que a informação viesse com o tratamento mínimo 

que permitisse uma análise mais concisa. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O relatório da atividade municipal, para quem fazia uma primeira abordagem, era uma listagem 

de acontecimentos, de reuniões, de telefonemas, quando o que deviam ter precisamente era um 

relatório com sumário executivo, onde o executivo identificasse quais foram as ações com maior relevo 
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que se realizaram durante aquele período e quais as ações a que deram maior relevo. E depois no seu 

conteúdo, de que forma o plano de atividades estaria ou não a ser cumprido. Deixavam esta 

recomendação para que o presente relatório de atividades se tornasse mais útil e levasse uma nova 

roupagem, uma nova abordagem, para que pudesse ser analisado nas melhores condições.  ----------------  

 ---------- Em termos de perguntas, gostaria de questionar, sabendo que o executivo teve a sua grande 

aposta no Parque Augusto Pólvora, na Maçã, que investimentos é que foram realizados nos outros 

parques infantis que existem ao longo do concelho. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Também gostaria de saber se já existiam valores relativamente à água e ao abastecimento de 

água em baixa, sobre a percentagem de água não facturada no ano 2017. ----------------------------------------  

 ---------- O Deputado José Guerra disse que queria fazer algumas perguntas. --------------------------------------  

 ---------- Qual a contraproposta da Secretaria de Estado de Educação, relativamente à Escola Secundária 

da Quinta do Conde. Quais os argumentos que a Câmara Municipal tem apresentado em defesa da 

construção desta escola.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Ministério de Educação fez a proposta para a ampliação da Escola Básica 2,3/S Michel 

Giacometti. Gostaria de saber quantos alunos do ensino secundário irá suportar além dos atuais. ---------  

 ---------- Quais os serviços de apoio existentes no concelho na área da toxicodependência. Se existem, são 

dependentes da Câmara Municipal, ou protocolados?  ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quais os serviços de apoio à prostituição. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que havia queixas da falta de ecopontos na Quinta do Conde, e também que a empresa 

não fazia a recolha necessária dos que existiam. Não seria possível a Câmara pressionar a empresa para 

colocar mais ecopontos e fazer o esvaziamento com mais frequência.  ---------------------------------------------  

 ---------- Perguntou para quando estava previsto o projeto de execução do canil municipal. -------------------  

 ---------- A construção antecipada de 4 boxes deveu-se a necessidade de responder a incapacidade do 

atual canil municipal, no entanto ainda estavam vazios, quando é que iriam receber os primeiros animais.

 ---------- A Câmara Municipal colocou cães num hotel em Azeitão, gostaria de saber quantos animais 

foram, se existem cães em outro hotel, e se existem encargos financeiros para a autarquia. -----------------  

 ---------- A Deputada Luisa Carvalho disse que gostaria de fazer uma sugestão que o seu colega Sérgio não 

fez, incluir um índice e numerar as páginas do relatório. Ela como tinha visto no computador era fácil, 

mas para quem imprimia presumia que era difícil identificar as páginas, até porque existia sub-paginação, 

mas percebia-se que era uma coleção e não um relatório. -------------------------------------------------------------  
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 ---------- Disse que a questão que tinha para colocar era uma questão geral, relacionada com os dois 

trimestres em análise. Para a área do turismo, desenvolvimento local e pescas, quais foram os projectos 

âncora desenvolvidos nessa área que tinham conseguido dar visibilidade aos recursos naturais e culturais 

de Sesimbra, e como é que esses projetos se linkam com os projetos de apoio financeiro ao dispor do 

tecido económico e empresarial do concelho. Esta questão prendia-se com o facto da leitura que tinha 

feito ao relatório, mostrar que de alguma forma parecia que as ações dentro da área do turismo e 

desenvolvimento local eram ações muito parcelares. Pelo menos por aquilo que era transmitido pelo 

relatório. Mas também estavam ali para que houvesse um esclarecimento. ---------------------------------------  

 ---------- Depois, por exemplo, no 3º trimestre, página 269, referia: assinale-se os aspetos mais 

mensuráveis. Mas havia outros menos mensuráveis? Quando estavam a fazer um relatório de gestão, e a 

Câmara tinha a função executiva, tinha que haver a parte do controlo de gestão e tudo poderia ser 

mensurável, ainda que pudesse ser com indicadores quantitativos, qualitativos, e aí podia-se depois ver 

como fazer isso do ponto de vista técnico.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Política de aquisição de novos links, gostaria de saber se havia alguma orientação estratégica 

nessa aquisição, se havia compra de e-books, ou seja, se havia aqui alguma modernização no sentido da 

digitalização.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Número de visitantes do Geocircuito, 20, porque é que eram 20? Era estranho este número, isto 

no 3º trimestre, quando estavam na época alta. A comparação com números homólogos também era 

importante e isso não lhes era facultado.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na iniciativa “assador de peixe”, página 297, que no relatório era 3/11, que também era 

estranho, referia que teve 10 pessoas, 17 participantes, a 26 de junho. Não percebia que ação era esta e 

gostava de ter algum esclarecimento, em que medida é que isto era escalável, que impacto tinha em 

termos regionais, sociais, económicos, para o concelho. Não era só elencar ações, era também tentar 

perceber, uma coisa que teve no dia 26 de junho, 10 pessoas, 17 participantes, e depois em agosto teve 

19 espanhóis e 6 portugueses, não tinha ficado esclarecida, muito sinceramente. -------------------------------  

 ---------- No relatório do 4º trimestre, página 224, era mencionado o modelo de gestão da Barca “Nossa 

Senhora da Aparecida”. Também não tinha ficado esclarecida de qual era o modelo de gestão. -------------  

 ---------- Por fim disse, que ainda podia dizer mais coisas, mas não ia ocupar mais tempo. Mas sugeria que 

de facto houvesse uma boa prática de melhorar aquela coleção de documentos, um relatório que fosse 

inteligível para quem o estivesse a ler e para quem tivesse interesse em acompanhar aquelas ações. -----  
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 ---------- O Deputado João Pólvora disse que devido às atas da reunião de Câmara, tinha percebido que já 

tinha havido uma alteração às GOP, Orçamento e Plano e Investimentos, cerca de um mês e meio após 

terem efetuado na assembleia a sua votação, cria que o diferencial nos valores era de 1,5 milhão de 

euros, queria ter uma explicação do executivo do porquê dessa necessidade. ------------------------------------  

 ---------- Disse que também através das atas das reuniões de câmara, tinha visto que estavam a votar e a 

discutir a questão das reconversões urbanísticas de génese ilegal. Depois confrontando com o documento 

que teve a oportunidade de analisar, estavam em simultâneo a efetuar a revisão do Plano de Urbanização 

da Quinta do Conde. Estas duas atividades não deveriam de alguma forma estar conexas e esperarem 

primeiro pela elaboração do plano e depois passarem para as reconversões? Queria também um 

esclarecimento por parte do executivo relativamente àquelas reconversões, uma exposição, se possível, 

saber mais alguns detalhes de como é que estava a ser feito. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Tinha visto no relatório da atividade municipal, que já tinham um valor para a paragem. Gostaria 

de saber se já tinham timings relativamente à paragem do autocarro. ----------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente a Presidente da AM informou que a bancada do PS tinha esgotado o seu tempo de 

intervenção, no entanto como o Deputado Paulo Caetano era o último dava-lhe a palavra.   -----------------  

 ---------- O Deputado Paulo Caetano referiu que gostaria de reforçar a questão da organização do 

presente documento. A primeira vez que teve um documento daqueles no computador tinha sido um 

esforço enorme, não ter um índice era terrível. Era uma coisa muito simples de fazer, organizar um 

índice, e podiam ter um documento único em vez de uma coletânea de documentos, que foi aquilo que 

tinham recebido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois disse que tinha três ou quatro pontos muito diretos. ------------------------------------------------  

 ---------- No projeto do Plano Diretor Municipal aparentemente as ações GOP’s estavam referenciadas 

com a data de 05.02.2007, ou seja, referentes ao ano de 2007, havia objetivos estabelecidos em relação a 

esse projeto que estavam classificados como tendo sido atingidos e alguns até superados. Ele achava isto 

quase a roçar o absurdo. E portanto ou havia uma reformulação disto, ou qualquer coisa. Era uma 

chamada de atenção porque lhe parecia que fazia sentido. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Turismo, economia local e pesca – ações propostas – uma implementação de vias ferratas no 

concelho, em que sugere-se a construção de duas vias, no Frade e na Califórnia. No que é que se baseava 

esta sugestão? Havia alguma avaliação de risco, para sugerir vias ferratas nestes locais? Tinha enormes 

dúvidas em relação a isto e gostava de saber o que é que baseia esta sugestão. ---------------------------------  
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 ---------- Na Cultura e Bibliotecas, de facto voltando ao Geocircuito referiam 20 visitas no 3º trimestre, no 

relatório do 4º trimestre referiam 171 visitas, que visitantes são estes? O Geocircuito fisicamente é uma 

série de locais que fazem parte de um circuito virtual na Internet. Estes visitantes eram físicos ou virtuais? 

Eram visitas ou site, ou eram visitas aos locais? Não se conseguia perceber. --------------------------------------  

 ---------- Finalmente, o monumento natural da pedreira do Avelino – um processo de insolvência, que 

desconhecia, e a aquisição, aparentemente pelo município, de um terreno rústico, no qual, supunha, 

estava o próprio geomonumento. Portanto gostava de saber só mais alguns pormenores. -------------------  

 ---------- A Presidente da AM deu a palavra ao Deputado João Valente que disse que compreendiam que 

quando estavam pela primeira vez a consultar um documento daqueles era de alguma forma complicado. 

Mas seria interessante que se verificasse como era apresentado em 1997/2005 aquele documento.  ----- 

 ---------- Quanto ao Urbanismo, seria importante perceber o ponto de situação de reuniões havidas para a 

instalação do “Burger King” na Quinta do Conde. A bancada da CDU gostava de saber se tinha havido 

mais algum desenvolvimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Naquele documento referia que tinha havido uma candidatura à Área Metropolitana de Lisboa na 

requalificação de um parque escolar. Gostavam de saber qual o ponto de situação dessa candidatura de 

requalificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tinha havido algumas reuniões como o Vereador Sérgio Marcelino, no Pinhal General. Gostariam 

de saber como é que se encontravam as repavimentações desse local, e se tinham indicação de algum 

equipamento desportivo também para esse local.  -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Transportes, ponto de situação na Quinta do Conde, gostavam de saber se ia mesmo existir 

efetivamente uma carreira interna.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM disse que gostaria de dar o ponto de ponto de situação, uma vez que já não 

havia mais nenhuma intervenção. Naquele momento, o Partido Social Democrata tinha 6 minutos, a CDU 

tinha 5 minutos, o Movimento Sesimbra Unida tinha 5 minutos também, o Partido Socialista tinha 14 

minutos, e o Bloco de Esquerda tinha 1. O que significava que na lógica do acordo que tinham feito, havia 

ali já uma ultrapassagem de condescendência pelo Partido Socialista, que já tinha esgotado e superado o 

seu tempo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois cedeu a palavra ao Presidente da CM para esclarecer as questões colocadas. Tendo este 

referido que mesmo poupando uma série de minuto iniciais, iria ver se conseguia dar resposta a tudo. E 

os seus colegas também teriam que dar, se entendessem, alguns esclarecimentos.  ----------------------------  
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 ---------- Disse que ia utilizar o índice pelas perguntas, para não correr o risco de ser uma coletânea de um 

lado para o outro, utilizando a terminologia que tinha sido ali utilizada. --------------------------------------------  

 ---------- Quanto à questão da recolha do lixo disse que reconheciam que não estava bem, tinham 

dificuldades de meios, humanos e do ponto de vista de equipamentos, e era uma das grandes apostas 

para 2018, exatamente as Grandes Opções do Plano, o reforço dos recursos humanos nesta matéria e o 

reforço significativo dos meios pesados para melhoria do serviço de proximidade, nomeadamente 

limpeza urbana e higiene urbana.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à Rua Jaime Cortesão disse que registava, sabia que havia uma intervenção 

prevista para este ano.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à questão do Mar da Califórnia disse que existia ainda o problema como o condomínio 

relativamente a um dos elevadores. O outro elevador de facto era complicado, já tinha estado a 

funcionar, depois deixou de funcionar, depois começou a funcionar outra vez. Portanto reconheciam que 

era um problema que havia alguma dificuldade em resolver. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação ao edifício “Sesimbra Shell” informou que a Câmara teve que embargar a obra apesar 

dos atuais proprietários não terem responsabilidade sobre o problema que tinha sido criado. Havia umas 

alterações que tinham sido pelo anterior proprietário ao nível da cave, cerca de 2 metros a menos do que 

que estava previso e que obrigava a um projeto de alterações. Já tinham sido entregues os projetos de 

alteração e naquele momento já tinha retomado a obra novamente. A informação que tinham dos 

proprietários era que iam fazer um esforço, para que pelo menos o bloco junto à marginal ficasse pronto 

antes da época balnear. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente às Villas de Sesimbra disse que o edifício estava em recuperação, tinha ido com os 

técnicos da Câmara Municipal fazer uma visita a todas as intervenções realizadas e aparentemente estava 

em bom ritmo. E existia a perspetiva do proprietário em abrir os blocos C e D, que são os blocos térreos 

de 2 pisos, também na próxima época balnear. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto aos passeios na Vila de Sesimbra referiu que se centrou um pouco nas dificuldades que a 

Câmara tinha nestes serviços de proximidade, a falta de recursos humanos, apesar de terem previsto um 

conjunto de intervenções na criação de novos passeios na Vila de sesimbra. --------------------------------------  

 ---------- Em relação ao Mercado Levante disse que os contentores que lá estavam correspondiam a uma 

obra que estava há algum tempo por concluir, no edifício principal da Câmara. Mas confessava que não 

era muito adepto de um WC de plástico, para já que porque teriam que ser mantido pela empresa e 

depois porque achava que não se enquadrava nada. Reconhecia que podiam fazer alguma coisa no ponto 
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de vista da estética, algumas bancas, chapéus iguais, aliás, estava a ser preparada uma candidatura para a 

aquisição de equipamento para isso mesmo. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto aos Agrupamentos de Escolas disse que não tinha conhecimento de situações dramáticas, 

como as que já tinham acontecido anteriormente, nomeadamente ao nível do pessoal auxiliar. ------------ 

 ---------- Relativamente ao Tribunal disse que, curiosamente tinha sido naquele dia apresentado o estudo 

prévio do projeto de arquitetura da construção do novo Tribunal de Sesimbra, na zona de Sampaio. 

Depois podia fazer chegar por email aos Deputados da Assembleia Municipal. Na próxima semana iriam 

ter uma reunião com o Instituto de Gestão de Equipamentos da Justiça, para verem se conseguiam fechar 

o programa, porque tinha havido alguns problemas entre a equipa projectista e o Instituto, 

nomeadamente quanto às áreas. Estavam a adulterar aquilo que tinham feito, mas não tinha qualquer 

importância para a Câmara porque não ia alterar o valor do projeto, mas condicionava os timings, 

esperavam que durante o próximo mês de março o estudo prévio estivesse pronto. --------------------------- 

 ---------- Em relação ao Centro de Saúde de Sesimbra disse que estava concluído o estudo prévio, tinha 

sido entregue na semana passada à Administração Regional de Saúde e Vale do Tejo (ARSVT). A Câmara 

tinha tido uma reunião que teve a ver com a apresentação do estudo prévio, mas também de acordo com 

o programa que alteraram em função da alteração da localização, que passou de 800 para 1200 metros 

de construção, o que significava que seria expectável o encargo ser superior ao inicialmente previsto. Se 

bem que a estimativa que tinham do edifício Aníbal Esmoriz mais o Dispensário, já ultrapassava 

significativamente aquilo que era financiado. E não se vislumbrava uma alteração no financiamento até 

porque já estava cabimentado. Aquilo que estava em cima da mesa era a entrega do Dispensário e do 

solo deste à Câmara Municipal, uma vez que tinha havido aceitação por parte da ARSVT e que a alteração 

ao programa, porque eram solos diferentes dos inicialmente previsto, já iria contemplar essa cedência 

como contrapartida da falta de financiamento à Câmara Municipal. -------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao Bloco da Mata/Cândido dos Reis, disse que não havia nenhuma novidade. Mas 

deixava esta nota, os proprietários da Rua Cândido dos Reis tinham mudado de advogado. Tinha sido 

pedido à Câmara uma avaliação e uma vistoria à implementação do edifício naquela zona do talude, era 

uma avaliação que ia ser feita no dia 8 de fevereiro pelos técnicos da Câmara Municipal e outros 

independentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto à redução dos custos com a piscina disse que não tinha essa indicação, mas também 

havia os custos com a piscina, que ainda nem tinham ido à Câmara, e que resultava sobretudo com os 

funcionários que lá estão, e portanto com o aumento do salário mínimo nacional, com a alteração das 
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contribuições às entidades empregadores para os contratos de prestação de serviços, que também 

teriam que ser revistos. Portanto, estavam a avaliar todo aquele processo. ---------------------------------------  

 ---------- Sobre as refeições nas escolas disse que era pena não estar presente a Srª. Vice-presidente, mas 

que ele tivesse conhecimento estava tudo normalizado. Tinha havido de facto algumas reclamações, não 

pela qualidade, mas pela quantidade da comida, mas não tinham sido em número significativo, tem 

havido pontualmente por parte dos encarregados de educação algumas indicações sobre. Mas no ponto 

de vista da Câmara não tinha sido levantado nenhum auto à empesa fornecedora. ----------------------------- 

 ---------- Relativamente aos transportes escolares informou que tinham sido poucos os municípios que 

tinham enviado a georreferenciação, e também ainda não tinham. E não tinham porque a Câmara dava a 

informação em papel à AML e a AML tinha essa informação georreferenciada, até porque era a AML que 

tinha naquele momento a competência da gestão das áreas a concessionar para os transportes públicos, 

onde se incluía o transporte público de crianças. Estavam a tentar, porque ainda não tinham conseguido 

implementar com a SIG – Unidade Funcional de Sistemas de Informação Geográfica, georreferenciar 

todas as paragens e todos os percursos, também para informação da própria Câmara Municipal, mas 

havia ainda algumas divergências de paragens que não estavam consolidadas. E seria expectável num 

futuro próximo ter também esta informação. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à questão do Deputado José Guerra, disse que município de Sesimbra não tem serviços 

especializados. Ou tem o serviço de transportes públicos pela concessionária, os TST, ou os serviços não 

são feitos pelos TST e são efetuados pela Câmara Municipal. O que acontecia era que existiam muitas 

Câmaras, Lisboa à cabeça, que contratavam empresas para fazer os serviços especializados, que eram 

aqueles que os transportes regulares de passageiros não davam resposta. E aproveitava para informar 

que, dos municípios da Área Metropolitana de Lisboa, Sesimbra é o município que mais encargos tem 

com os transportes escolares. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente aos empreendimentos turísticos já tinha respondido, apenas dava esta nota, 

estava prevista o início da reabilitação do edifício “Sesimbra Bay”, que está junto aos “Terraços do 

Castelo”, e era expectável que se iniciassem novamente as obras no princípio da época balnear. Era 

propriedade da Banca Portuguesa, tem a gestão dos ativos imobiliários dos principais bancos 

portugueses, e que prevê também a concessão para uma Unidade Hoteleira. ------------------------------------  

 ---------- Quanto à questão da Escola Navegador Rodrigues Soromenho informou que a Câmara estava a 

ultimar os projetos de especialidades do projeto da escola. Era expectável que até ao final de março 

tivessem todo o caderno de encargos e pudessem lançar o procedimento. E aquilo que tinham previsto 
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era que a obra se iniciasse no início do 2º semestre de 2018, por duas fases. Primeiro a construção da 

ampliação que permitia a recolocação dos alunos para o novo edifício e depois a intervenção de 

reabilitação do edifício existente.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre a Escola Secundária e uma proposta de aumento da Escola Michel Giacometti, disse que 

aquilo que podia dizer naquele momento era que a Câmara Municipal já tinha tido reunido com a 

Secretaria de Estado. A Câmara tinha o entendimento, e mantinha-o, da necessidade clara da construção 

da Escola Secundária da Quinta do Conde. Podia dizer, que por parte da Secretaria de Estado também 

havia essa perceção, não tão clara como a da Câmara, era verdade, mas havia essa perceção. Aquilo que 

lhes colocavam era que não era expectável que a curto prazo houvesse financiamento para a construção 

da escola, estavam a falar de um valor entre 15 e 20 milhões de euros. E aquilo que lhes tinha sido 

colocado, sem prejuízo dessa necessidade, era a ampliação da Escola Michel Giacometti. Estavam a falar 

de um novo loco, de 20 salas, em que se estimava que pudesse ser construído com um valor entre 2,5 a 3 

milhões de euros. Portanto, naquele momento estes dois processos estavam em análise. --------------------  

 ---------- Relativamente aos vínculos precários disse que a Câmara tinha aprovado na última reunião de 

Câmara, quer o reconhecimento de levantamento que tinha sido efetuado pelos serviços, ainda no 

mandato anterior, estavam a falar de 7 situações identificadas, o reconhecimento por parte da Câmara 

de acordo com a Lei que tinha saído posteriormente e a autorização para a abertura dos procedimentos, 

que já tinham sido abertos, que estavam na Plataforma. Só podiam ser opositores ao concurso os 

próprios trabalhadores identificados com esses vínculos precários, portanto previa-se que rapidamente 

estivessem concluídos, porque eram concursos que tinham apenas avaliação curricular e entrevista 

profissional de selecção. Tinha havido um problema na inserção, o formulário tinha que ser um pouco 

diferente e iriam reformular. Portanto esperavam que fim de março, início de abril, estivesse resolvido. -  

 ---------- A seguir disse que ia responder transversalmente às questões dos Deputados Sérgio Faias, Luisa 

Carvalho e Paulo Caetano, relativamente ao relatório da atividade municipal. ------------------------------------  

 ---------- Referiu que já fazia parte da Assembleia Municipal, obviamente noutra condição, há 12 anos, e a 

verdade era que quem sabia o que era um relatório há 12 anos e o que era um relatório hoje, verificava 

que existia uma diferença altamente substancial. Mas reconhecia que o relatório no ponto de vista da sua 

leitura era difícil, ele próprio não tinha tido condições para o ler, e fazia mea-culpa. Agora tinha sido um 

relatório elogiado por todas as bancadas, particularmente pele bancada do Partido Socialista, que o 

conduziu até àquele modelo de apresentação. Esta era uma realidade incontornável e podia comprovar 

isso. Agora também era uma realidade incontornável, que a Câmara precisaria de ter mais um conjunto 
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significativo de técnicos para fazer o relatório como tinham referido. Se conseguissem ficaria muito 

satisfeito, desde que isso não prejudicasse o serviço da própria Câmara Municipal, mas no Turismo, por 

exemplo, não tinham técnicos suficientes para abrir os postos de turismo. ---------------------------------------- 

 ---------- Relativamente ao Parque Augusto Pólvora e a outros parques, disse que estavam a ser realizadas 

a recuperação e certificação de parques infantis, particularmente na Quinta do Conde. A Câmara tinha 

um contrato de reparação para um conjunto de parques infantis que tinham sido identificados, embora 

tivesse que dizer que não havia condições para o município, porque estavam a falar de uma legislação 

apertadíssima e com uma responsabilidade bastante elevada até dos próprios eleitos. Caso houvesse um 

acidente com uma criança num parque infantil que não estivesse certificado, ou mesmo certificado mas 

com uma deficiência num equipamento, quem teria a cabeça a prémio seria o Presidente da Câmara, não 

seria um Deputado, nem um técnico municipal. E aquilo que sempre tinha defendido e continuava a 

defender, contrariamente à política urbanística que tinha sido utilizada, em que se fazia uma urbanização 

fazia-se um parque infantil com três elementos, era centralização deste tipo de equipamentos. Portanto, 

a tendência era encerrar alguns parques infantis que não tivesse condições e centralizar, obviamente em 

termos de dimensão e escala, noutros locais. ------------------------------------------------------------------------------         

 ---------- Quanto às falhas de água e às ocorrências disse que não tinha esses dados. ----------------------------  

 ---------- Em relação ao número de toxicodependentes e de prostituição disse que a Câmara Municipal 

tinha, na área da ação social o acompanhamento destas matérias e também ao nível da CPCJ – Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens, mas ele não tinha esses dados. ---------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à falta de ecopontos na Quinta do Conde disse que era uma situação que se 

verificava em todo o concelho. Tem havido uma pressão, não apenas por parte do município de Sesimbra, 

mas de todos os municípios da Península de Setúbal, para um aumento, quer dos próprios ecopontos, 

quer da própria recolha, por parte da Amarsul. Iam esperar que conseguissem reverter esta situação, mas 

não lhe parecia fácil, porque a Amarsul é uma empresa com capital maioritariamente privado, com 51%.  

 ---------- Quanto à questão colocada pela Deputada Luísa Carvalho disse que o relatório era isso mesmo, 

um conjunto de atividades todas com enumeração. Admitia que este teria que ter uma leitura muito mais 

fácil e uma perceção muito mais fácil e um controlo de execução. Sendo que as duas primeiras eram 

muito mais fáceis que a segunda porque obriga a mais tempo de técnicos e a uma postura 

completamente diferente da que tinha presentemente. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois disse ao Deputado João Pólvora que as Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) e o Plano 

de Urbanização da Quinta do Conde (PUQC) eram duas coisas completamente distintas. Aliás, sugeria que 
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a Comissão que tem o Ordenamento do Território e Urbanismo, a Comissão “2”, pudesse solicitar à 

Câmara Municipal o ponto de situação sobre todas as AUGI’s. O Coordenador Municipal das AUGI’s tinha 

toda a informação sobre o ponto de situação e ele teria todo o gosto em o acompanhar à assembleia para 

explicar aos Srs Deputados o ponto de situação de todas as AUGI’s do concelho. --------------------------------  

 ---------- Quanto à paragem do autocarro disse que o procedimento estava lançado. ----------------------------  

 ---------- Em relação à questão das GOP’s disse ao Deputado Paulo Caetano, que era uma nomenclatura 

que existia do ponto de vista da classificação da Câmara Municipal. Portanto 2007 não era o ano de 2007, 

era uma numeração própria daquela Unidade Funcional. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente às vias ferratas informou que tinham recebido uma proposta dos operadores 

marítimos/turísticos, e sem qualquer análise ou parecer por parte da Câmara, tinham remetido a 

proposta para o Instituto de Conservação da Natureza (ICNF) para avaliação, porque era a entidade que 

tinha que aprovar. Porque sem sequer haver viabilidade para a sua implementação, não fazia sentido 

fazerem um estudo de risco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto ao Monumento Pedreira do Avelino disse que a Câmara estava a pagar uma renda de 400 

euros por mês ao proprietário. No final do ano tinha sido confrontada pelo administrador da insolvência, 

porque tinha o direito de preferência sobre o terreno quando fez o arrendamento. Usando o direito de 

preferência e porque tinha 10 dias para o fazer, a Câmara adquiriu a parcela de terreno onde estava 

implementada a Pedreira do Avelino, com 8 mil e tal metros quadrados, por 22 mil euros.  ------------------  

 ---------- Sobre o Burger King informou que naquele momento estavam a ultimar a questão da rotunda e 

do modelo de financiamento para a rotunda, junto ao Parque da Ribeira e da ETAR. O projeto tinha sido 

entregue, estava tudo tratado, estava pendente apenas do modelo de financiamento da rotunda que 

tinha que ser criada no limite do concelho. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à candidatura da Escola do Conde 2 disse que a Câmara Municipal tinha tido a 

opção da não adjudicação do procedimento, o que tinha atrasado um pouco. Naquele momento já estava 

concluído o caderno de encargos, estavam à espera da empresa projectista da desagregação do projeto 

em 2 fases, portanto, escola e auditório, que estava agregado apenas num único caderno de encargos e 

tinha sido preciso desagregarem a estimativa de custos por 2 edifícios. Pensava que estavam em 

condições de brevemente poderem lançar o procedimento na Plataforma, sendo que o iam fazer pela 

primeira vez na Câmara com prévia qualificação.  -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto ao Pinhal General disse que era um processo antigo, difícil, e não tinham para já 

nenhuma solução à vista. Admitia que era a AUGI mais complexa do concelho de Sesimbra. -----------------  
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 ---------- Em relação à questão do equipamento de desporto informou que havia uma parcela de terreno 

que estava prevista para equipamento, uma área que ainda não tinha a divisão da coisa comum 

consolidada, mas estava prevista para equipamento e estava prevista para o domínio público municipal. 

Naquele momento estava a ser utilizada para entulhos, armazém, que a Câmara pretendia limpar sobre 

proposta da Junta de Freguesia e criar ali um campo de jogos, sem ser uma coisa fixa. Portanto um 

investimento muito reduzido, partilhado entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, que permitisse 

valorizar aquele espaço e criar condições também para a atividade física daquela população. ---------------  

 ---------- Relativamente à carreira urbana informou que tinha havido um conjunto de reuniões com os TST 

e naquele momento não estavam em condições de dizer se ia haver e em que moldes. Admitia que era 

lógico que esta matéria pudesse previamente ser abordada com as várias forças políticas. Havia uma 

proposta de divisão do risco de implementação desta carreira, que teriam que avaliar e portanto estavam 

à espera da consolidação desta matéria.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Terminada a intervenção, a Presidente da AM disse que o Sr. Presidente da Câmara tinha tido 

uma intervenção de 32 minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Cedeu a palavra ao Vereador Sérgio Marcelino que esclareceu que a Rua Jaime Cortesão e a 

Piteira dos Santos, na Cova dos Vidros, eram ruas que deviam ter mais de 20 anos de alcatroamento. 

Naquele momento estava a ser feito a manutenção da via, no entanto pensavam executar em 2018 uma 

pavimentação. A Rua Jaime Cortesão seria toda pavimentada, porque fazia ligação à Rua Humberto 

Delgado que dava para as superfícies comercias, Lidl e Pingo Doce. A Rua Piteira dos Santos que não 

estava tão degradada, não seria intervencionada a parte final, já para Sul. Portanto iriam intervencionar 

desde a Rua Humberto Delgado, Jaime Cortesão, Piteira Santos, até à Praceta Abel Salazar. ----------------- 

 ---------- Informou que tinham também previsto o alargamento de algumas zonas de estacionamento. 

Estavam também a pensar retirar outras questões que estavam a impedir mais estacionamento, a forma 

como tinha sido feita a iluminação, principalmente na Rua Piteira dos Santos, em que tinham os apoios da 

iluminação no meio do estacionamento. Portanto quando fizessem a intervenção, iriam passar a 

iluminação pública para junto dos prédios, no extremo do passeio, como estava em toda a urbanização.  

 ---------- Relativamente à passadeira na Quinta do Conde em frente ao BCP, disse que tomava nota, de 

qualquer forma iriam tentar fazê-la quando fossem executar as passadeiras na Rua 25 de Abril. Naquele 

momento estava a terminar a pavimentação na Rua 25 de abril, onde iriam colocar 3 passadeiras em 

pedra, iriam ver se conseguiam esticar o orçamento para fazer uma passadeira com as mesmas 

características como a que tinham feito perto do Celeiro da Quinta. ------------------------------------------------  
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 ---------- Quanto aos passeios em Sesimbra disse que de facto tinham uma série de problemas, 

nomeadamente pela característica dos passeios, que maioritariamente eram feitos em calçada vidraço, o 

nome dizia tudo, depois de polido era um autêntico vidro. E tinham de facto um problema com a 

população idosa e não só. Estavam a dinamizar um projeto tipo, uma mistura de vidraço com uma pedra 

mais porosa, o granito, e misturando estas duas pedras poderiam evitar as quedas. Esse projeto tipo que 

iam dinamizar seria na Rua Bartolomeu Dias, entre o Largo Eusébio Leão e a Avª da Liberdade.  ------------  

 ---------- Quanto à paragem referida informou que a Câmara teve que fazer um compasso de espera, 

porque foi necessário pedir parecer aos TST, porque aquela zona era da responsabilidade deles. Há duas 

semanas tinham tido uma reunião para indicaram o local da paragem que servisse de facto a população, 

e tinham equacionado que em vez colocar mais uma, colocariam uma paragem maior e virada para a Avª 

da Liberdade, mas ainda não estava decidido o local exato.  -----------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente às questões de eficiência energética na piscina, disse que tinha havido uma 

reunião onde tinha referido as poupanças que tinham sido feitas derivado ao facto de terem optimizado 

o funcionamento da caldeira e colocado em funcionamento os painéis solares. Naquele momento, e no 

âmbito das candidaturas ao Portugal 2020, tinham uma candidatura em que iam substituir na íntegra 

toda a iluminação por tecnologia a Led, um investimento previsto de cerca de 21 mil euros, que resultava 

numa poupança anual de 6.500 euros, em três anos estava pago. Estavam ainda a tentar optimizar a 

forma como era feito o aquecimento da piscina, porque naquele momento a água da piscina estava a 

aquecer permanentemente, e iam desligar as caldeiras pelo menos durante 3 horas, embora tivessem um 

problema, recuperar a carga térmica, mas era um teste que estavam a fazer. ------------------------------------  

 ---------- Quanto ao processo do Burger King disse que já tinha pelo menos 2 anos. Houve um momento 

em que Câmara estava a pensar fazer uma rotunda, na estrada dos 4 Castelos. Aparece a apresentação 

do projeto para o Burger King, e tinham pensado em arranjar maneira deles participarem e melhorarem 

aquele acesso que também era para eles. Tinham acabado por fazer a rotunda num outro local. Naquele 

momento o processo do Burger King, no ponto de vista de arquitetura estava concluído, mas do ponto de 

vista da acessibilidade ao Burger King, a Câmara não ia ficar pendente para fazer a rotunda porque 

precisavam desta para os serviços operacionais, e iam avançar com a rotunda ainda antes de eles 

começarem a obra. Sendo que depois havia uma série de condicionantes e de trabalhos que teriam que 

ser feitos por eles e pela Câmara de forma coordenada. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao Pinhal do General disse que tinha tido diretamente com o Presidente da 

Comissão uma série de reuniões, naquele momento ele era possuidor de dois orçamentos que permitiam 
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que ele avançasse com a obra. Aquilo que a Câmara queria fazer no Pinhal do General era pavimentar as 

ruas que ainda não tinham nenhuma camada de alcatrão, porque por necessidade de gestão de custos 

tinha-se aplicado uma primeira camada, e tinham ficado a segunda camada por aplicar, porque os 

sumidores tinham ficado mais altos que o pavimento, o que estava a causar bastantes reclamações. 

Portanto iriam ainda neste semestre avançar com as pavimentações das ruas em falta. -----------------------  

 ---------- Foi cedida a palavra ao Vereador José Polido que informou que o relatório do Revisor Oficial de 

Contas (ROC) do primeiro semestre de 2017, lhe tinha sido entregue há dois dias, mas ia fazer chegar à 

Assembleia Municipal. Lembrou que tinha havido uma alteração ao Revisor Oficial de Contas da Câmara e 

tinha atrasado um bocadinho mais. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao Tribunal de Contas disse que a Câmara remetia os relatórios ao Tribunal, 

pagava para que eles analisassem as contas, e depois se houvesse uma ou outra questão, que não tem 

havido, felizmente, mas iria remeter ao Deputado João Rodrigues e à Assembleia Municipal esse mesmo 

relatório de contas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto ao Parque Augusto Pólvora disse que não tinha sido apenas neste parque que foram 

feitos investimentos. Em 2017 tinham colocado uma série de equipamentos no Parque da Vila na Quinta 

do Conde. Tinham procedido à intervenção em dois parques na Lagoa de Albufeira, nomeadamente as 

vedações no Skate Parque e num parque que estava ao lado. Tinham um contrato de manutenção com 

uma empresa para fazer algumas substituições e reparações no Parque dos Pinheiros, na Almoinha.------  

 ---------- Quanto à água não facturada disse que não tinha obtido os dados, aquilo que podia informar era 

que estavam a fazer tudo para que a água não faltasse no concelho. Felizmente em 2017, apesar da seca 

que houve por todo o país, o nosso concelho não foi afetado. Mas por vezes também tinham os seus 

problemas, os furos avariavam as bombas avariavam, mas felizmente estava tudo bem. Naquele 

momento estavam a trabalhar na abertura de um novo furo junto à Lagoa de Albufeira. Estavam a fazer 

também reparações noutros furos e nas bombas para que corresse tudo bem. ----------------------------------  

 ---------- Relativamente aos ecopontos disse que se havia autarquia que tinha reivindicado junto da 

Amarsul um reforço dos ecopontos, para cumprir as regras da União Europeia, tinha sido Sesimbra. E 

fruto desse esforço, tinha consigo os dados da Amarsul. De janeiro a outubro, e comparativamente de 

2014 para 2017, no vidro tinham subido 16%, no plástico e metal 13,6%, no papel e cartão tinha havido 

uma redução de 0,5 %, mas já explicaria a seguir o porquê. No total destes recicláveis tinha havido um 

aumento de 9,9%. Sendo que nos resíduos urbanos domésticos tinham tido um aumento de 2,3%, o que 

significava que tinham incorporado alguns daqueles que era feito com o esforço dos munícipes na 
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separação do seu lixo, que depois não era acompanhado pela periocidade na recolha, dado o 

desinvestimento que tinha sido feito na Amarsul. E estava sempre a referenciar isto, como é que era 

possível que um concelho com 50 mil habitantes, com quase 50% de 2ª habitação, pessoas conscientes 

com as questões ambientais, e depois não conseguia cumprir as metas. Isso só era justificável pela razão 

do desinvestimento que tinha sido feito por parte da Amarsul na colocação dos ecopontos e sobretudo 

na periocidade da recolha e nos elementos da recolha. Antigamente a recolha era feita com o motorista e 

com o cantoneiro, presentemente só tinham o motorista, e como era óbvio o trabalho não podia ser 

executado com a mesma celeridade e com a mesma eficiência. Como as pessoas já deviam ter reparado, 

o lixo que ficava em redor dos ecopontos quando a Amarsul fazia a recolha, tinha que ser depois os 

serviços da Câmara a limpar. Assim como já deviam ter reparado que em 99% dos casos, os ecopontos 

têm que estar a transbordar para a Amarsul fazer a recolha.  ----------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto ao canil disse que efetivamente tinha animais no hotel em Azeitão, esperavam que não 

fosse por muito mais tempo, porque tinham também as preocupações com o bem-estar animal. Sabiam 

que tinha uma das boxes junto ao Ribeiro, que ainda não estava a cair porque as canas e outras árvores 

estavam a segurar, daí o tempo record em que foram feitas as novas 4 boxes no sítio onde iria ficar o 

novo canil municipal, mas que não afectaria a sua construção. Esperava que na próxima semana fosse 

feita a vedação fosse feita e já se pudesse instalar os animais. --------------------------------------------------------  

 ---------- Lembrou que em 2017 tinha havido aquela medida legislativa do PAN, que previa um milhão de 

euros para investimento dos canis municipais, e isso tinha sido zero para os canis. Apenas tinha vindo 5 

mil euros para a esterilização. E perguntava, e a comida, as vacinas, as pessoas para tratar os animais. O 

próprio Estado estava-se a alhear das suas responsabilidades e passava a bola para terceiros. E aí achava 

que todos tinham a sua quota-parte para tentar resolver este problema. ------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à 1ª alteração orçamental esclareceu o Deputado João Pólvora que tinha que 

haver sempre no início de cada ano, para incorporar todas as rúbricas orçamentais que estavam 

cabimentadas no ano anterior, e foi isso que tinham feito. Todas aquelas que estavam subdotadas no 

orçamento de 2018 que vinham de 2017, porque não tinham sido realizadas atempadamente ou não 

tinham sido liquidadas, a Câmara tinha que fazer a 1ª alteração orçamental exatamente para incorporar 

isso tudo. Portanto cerca de 1,5 milhão de euros.   -----------------------------------------------------------------------   

 ---------- A Presidente da AM agradeceu à Câmara Municipal os esclarecimentos prestados e informou que 

tinham gasto cerca de 1 hora, naturalmente que o número de questões era vasto e também importante, 

para além dos esclarecimentos aos Srs munícipes que ainda estavam ali presentes, o que agradeciam. ---  
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 ---------- Informou que, não querendo se referir a uma segunda ronda, o Deputado Lobo da Silva tinha a 

solicitado a palavra, e dado que ainda tinha tempo cedia-lhe a palavra.  -------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que, quanto ao Burger King na Quinta do Conde, não tinha 

percebido bem quais as contrapartidas que a freguesia, ou seja, o concelho ia ter. Portanto, solicitava ao 

Sr. Presidente que lhes facultasse o projeto e as contrapartidas que a empresa ia dar. -------------------------  

 ---------- Relativamente à Escola Secundária da Quinta do Conde, relembrou que quando o país era 

governado pelo PPD/PSD em coligação com o CDS, ele como deputado da Assembleia Municipal várias 

vezes tinha levantado a voz contra a não construção desta escola, e não só na Assembleia Municipal, 

também na Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde, e até internamente no partido. Naquele dia 

tinha ficado estupefacto, não pelos esclarecimentos do Sr. Presidente da Câmara, porque este tinha dado 

as informações que a Secretaria de Estado lhe tinha dado, que não havia verbas para a escola, mas 

porque ninguém disse nada sobre isso. Outrora diziam que era o PSD que não queria construir a escola, 

porque havia muito dinheiro. Hoje que se vivia um tempo novo, que não havia austeridade no país, 

diziam que não havia dinheiro para aquela escola, e queriam construir blocos provisórios para ficar mais 

20 anos. Apelava ao Sr. Coordenador da Comissão “3”, que tinha feito um excelente trabalho no mandato 

anterior em termos de educação que, agora que o país era governado pelo Partido Socialista, pela CDU e 

pelo Bloco de Esquerda, tivesse a mesma postura que teve quando era o PPD/PSD a governar o país. 

Esperava uma atitude firme sobre esta matéria, porque naquele dia não estava a ver ali ninguém a 

levantar a voz a dizer que era necessário a Escola Secundária na Quinta do Conde.  ----------------------------    

 ---------- A Presidente da AM deu a palavra ao Presidente da CM que informou que estava previsto no 

investimento do Burger King serem eles os responsáveis pela infraestruturas da rotunda e da zona 

envolvente, tendo em conta os timings quer de uma coisa quer de outra. Como o Sr. Vereador José Polido 

tinha dito, a Câmara ia avançar com a rotunda antes da obra do Burguer King. E o que estava definido e 

acordado com os promotores, a Ibersol, era que eles iam financiar. Ou seja, iam entregar o dinheiro à 

Câmara Municipal na estimativa que se tinha feito para as referidas intervenções. -----------------------------  

 ---------- Relativamente à Escola Secundária da Quinta do Conde disse que não podia deixar de referir o 

seguinte, não devia ter dito o que disse para não levantar tanta celeuma. Aquilo que tinha dito, e voltava 

a referir, era que a Câmara Municipal continuava a entender que era necessária a Escola Secundária da 

Quinta do Conde. A Câmara Municipal tinha sido confrontada com a possibilidade por parte da Secretaria 

de Estado, reconhecendo a necessidade da Escola Secundária da Quinta do Conde, que havia uma 

necessidade que era emergente também, a requalificação da Escola Michel Giacometti, e que haveria a 
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possibilidade de fazer uma ampliação nesta escola com um novo bloco, iluminando os pavilhões pré-

fabricados existentes, desde que fosse comportado financeiramente a curtíssimo prazo, e quando dizia a 

curtíssimo prazo estavam a falar de 2018/2019. A Câmara Municipal tinha recebido essa informação e 

estava a amadurecê-la com a escola. Não tinham dito que concordavam ou que discordavam. Aliás, 

saíram da reunião voltando a referir que havia a necessidade da Escola Secundária. Agora tinham que ser 

frontais, num quadro negocial com a abertura que a Câmara Municipal sempre teve, fosse com o 

Governo do Partido Socialista, fosse com Governo do PSD/PPD, num quadro negocial e institucional de 

relação que tinha que ter também, tinha ouvido e estava naquele momento a analisar, a perceber em 

termos de encargos o que isso significava e ia avaliar.  ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Rui João que disse ao Deputado Lobo da Silva que a CDU 

sempre entendeu, e continuava a entender, que a Escola Secundária da Quinta do Conde era uma 

necessidade premente, fosse qual fosse o Governo. Agora uma coisa era um facto, tem havido um 

desinvestimento por parte do PSD, CDS, PS, na área da saúde, na área da educação, entre outras.  --------  

 ---------- A Presidente da AM disse que estava encerrado o período da atividade municipal, que tinha sido 

longo, embora ao nível da comissão de líderes pudessem depois fazer a apreciação sobre o que tinha sido 

esta iniciativa experimental de atribuição de tempos aos grupos políticos, e também à Câmara. Embora 

fosse óbvio, que era difícil da parte do Sr. Presidente da Câmara e da Câmara cumprir os tempos 

previstos. Daí que julgasse que havia necessidade de numa situação futura poderem aproximar-se o mais 

possível. Eram duas horas da manhã, continuavam ainda com munícipes, e tinham ainda três pontos.   --  

 ---------- Deu início ao 2º ponto “Contratação de empréstimo a curto prazo até ao montante de 2 milhões 

de euros – condições contratuais”, e informou que a Comissão “5” - Administração e Finanças, com a 

presença da Comissão de Líderes, tinham reunido. Tinham estado presentes o Sr. Presidente da Câmara e 

o Sr. Vereador José Polido, que relativamente a esta matéria tinham feito algumas considerações. Tinham 

sido prestados esclarecimentos sobre a perspetiva deste pedido de empréstimo, que era uma situação 

que decorria em moldes semelhantes aos anos anteriores. E portanto tinha havido de facto a posição 

positiva de todos os Grupos Políticos, que estando esclarecidas todas as dúvidas não havia razão para 

qualquer outra solicitação. De qualquer modo perguntava se alguém queria intervir. --------------------------  

 ---------- Como ninguém pretendeu intervir, a Presidente da AM passou à votação da “ Contratação de 

empréstimo a curto prazo até ao montante de 2 milhões de euros – condições contratuais”. --------------  

 ---------- A Assembleia Municipal autorizou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, estando 

presentes 23 eleitos, a contratação do empréstimo bancário de curto prazo, até 2 milhões de Euros (dois 
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milhões de euros), junto do Banco Santander Totta, de acordo com as condições apresentadas pelo 

Banco Santander Totta: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1. Modalidade: Abertura de Crédito em regime de conta corrente, ----------------------------------------  

 ---------- 2. Montante: até 2.000.000 Euros (Dois Milhões de Euros). --------------------------------------------------  

 ---------- 3. Finalidade: Apoio de Tesouraria. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. Prazo: Até 31 de dezembro 2018. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5. Taxa de juro: O empréstimo vencerá juros a uma taxa indexada à “Euribor” a 12 meses, Taxa 

variável correspondente à média aritmética simples das suas cotações diárias do mês anterior ao período 

de contagem de juros, arredondada á milésima, acrescida de um spread de 0,41%, percentuais, a qual 

será revista na mesma periocidade da do prazo a que se reporta o indexante. Caso a Euribor assuma o 

valor negativo, será considerado para efeito de cálculo de juros que a mesma terá o valor zero. ------------ 

 ---------- 6. Pagamento de juros: Os juros serão calculados dia a dia sobre o saldo devedor e pagos, 

postecipadamente, em prestações trimestrais. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 7. Reembolso de Capital: Quitação até ao final do ano de 2018. --------------------------------------------  

 ---------- 8. Comissões: Isenção de comissões. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nota: A validade da proposta vigora até ao 30.º dia após 15 de janeiro de 2018 e caducará se até 

aquela data o Município não comunicar a respetiva aceitação. Mais, se a operação não for efetiva e 

definitivamente contratada até 14 de Fevereiro de 2018, o Banco Santander Totta fica automaticamente 

investido no direito de rever as condições descritas acima no ponto - Taxa de Juro, refletindo eventuais 

alterações que ocorrerem nos custos de financiamento no mercado de capitais até essa data. -------------- 

 ---------- Prosseguindo os trabalhos, a Presidente da AM deu início ao ponto 3 “Grutas Senhora do Cabo, 

Atividades Turísticas, SA – alienação”. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou que esta matéria igualmente tinha sido presente na reunião da Comissão “5” e da 

Comissão de Líderes, na qual esteve presente o Dr. Joaquim Babo, do Gabinete Jurídico da Câmara, que 

prestou as informações perante as questões colocadas pelos Deputados. Nessa mesma reunião o Sr. 

Presidente da CM fez a entrega de um conjunto de documentação, que a Assembleia Municipal enviou no 

dia seguinte a todos os deputados, para um contributo para a sua decisão na presente sessão. -------------  

 ---------- Depois disse que já tinha sido feito um esclarecimento sobre a presente matéria aos munícipes, 

pelo Sr. Presidente da Câmara, contudo dava a palavra aos Deputados para colocarem as suas questões.  

 ---------- O Deputado João Rodrigues disse que no âmbito da reunião da Comissão “5” tinham constatado 

que tinha havido por parte da autarquia um insuficiente acompanhamento desta empresa e lamentavam 
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que isso tivesse acontecido. Já em 2002 tinha havido um relatório que se propunha dissolução da 

sociedade, passados 16 anos estavam ali com uma votação de alienação das ações, 30% da sociedade, 

pertencentes à autarquia. Era evidente que eles como deputados municipais e em face da proposta que 

tinha sido apresentada, entendiam que faltava documentos para que pudessem votar em consciência. Em 

primeiro lugar, e não pondo em causa as informações prestadas pelo Sr. Presidente da Câmara, era 

importante que tivesse vindo acompanhado de um suporte de relatório técnico, nomeadamente, sobre a 

possibilidade ou não de concretização do objeto da sociedade, se está, ou não está, esgotado. Ou seja, 

havia uma opinião que dizia que estava esgotado, era evidente que tinha que vir ali um parecer técnico, 

para não terem dúvidas nenhumas. Isto porque se um dia mais tarde vier eventualmente até uma 

empresa similar, ou a própria, no caso de não vir a ser dissolvida, conseguir concretizar o objeto Da 

própria sociedade, iriam todos perguntar aos deputados porque é que tinham votado e depois afinal 

tinha-se concretizado. E aí poderiam dizer, com base no relatório de pessoas técnicas que são 

responsáveis pelos pareceres que dão, nós votamos em consciência face a esse parecer. ---------------------  

 ---------- Aquilo que se estava ali a decidir era uma coisa de uma opinião que, com todo o respeito pelo Sr. 

Presidente, era insuficiente para votar a presente proposta. Para além disso, sabendo eles pela 

informação que foi prestada que sendo uma sociedade anónima deviam ter conselhos fiscais, 

assembleias gerais, revisor oficial de contas, era importante que houvesse uma informação definitiva e 

clara, de qual era o ativo, de qual era o passivo, se havia ou não havia, mas tinham que ser as entidades 

responsáveis que tinham que responder por aquela sociedade. E quem tinha que responder pela 

sociedade não era a autarquia, a autarquia era uma acionista. Os órgãos que superentendem a sociedade 

era quem devia vir dar-lhes a informação, para que pudessem e consciência tranquila votar aquele 

documento. Portanto não estava em causa se o valor era 1€, 2€ ou 10€, estava em causa que condições 

eles tinham de votar um documento daqueles sem saberem qual a razão de ser aquele valor e não outro. 

Era uma responsabilidade de todos eles, e o Movimento Sesimbra Unida não assumia a responsabilidade 

de votar favoravelmente aquele documento e iria votar contra. ------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Paulo Caetano disse que na sequência da intervenção do colega João Rodrigues 

havia uma situação que era nova, aliás, várias situações. A ideia que houvesse uma empresa que pudesse 

explorar, no ponto de vista turístico, a qual se associava um empreendimento turístico, isso já era razão 

para presentemente, 2017, se tomar uma decisão de que aquela não era uma boa ideia e de irem voltar 

atrás. Para além disso, havia uma série de impedimentos, porque a área em questão estava classificada, o 

próprio sítio estava classificado. E para além disso, a Lei nº. 54/2015, de 22 de junho, sobre a revelação e 
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o aproveitamento dos recursos geológicos, referia: “A presente lei regula ainda a qualificação como 

recursos geológicos dos bens que apresentem relevância geológica, mineira ou educativa, com vista à sua 

proteção ou aproveitamento, sem prejuízo das demais qualificações ao abrigo dos regimes relativos à 

conservação da natureza e ao património cultural”. E isto significava que estes recursos com relevância 

educativa, geológica, mineira, etc., eram a partir daquele momento do domínio público do Estado. E 

portanto, não havia qualquer hipótese de haver um aproveitamento sequer turístico, ou fosse do que 

fosse, daquele bem, sem uma concessão do Estado. E competia ao Estado promover tudo aquilo que 

estava associado, desde a inventariação, à caracterização, à proteção, à valorização, etc. E em 2017 não 

fazia de facto muito sentido que haja uma participação numa sociedade, que na verdade nunca fez 

absolutamente nada, mas que este tipo de preocupações estavam absolutamente salvaguardadas com 

este tipo de situações. Era de facto pensarem que estavam realmente em 2017 e que as coisas evoluíam, 

as coisas mudavam, desde relatórios que tinham outra qualidade, e desde legislação que protegia aquele 

tipo de bens. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado João Valente referiu, que aquilo que tinham ali para votar era a alienação daquela 

sociedade. E como já tinha sido referido pelo Sr. Presidente da Câmara, aquela sociedade nunca 

concretizou o objeto para aquilo que foi efetivamente constituída, nunca desenvolveu qualquer tipo de 

atividade. Era isto que eles ali tinham em mãos. E como já tinha dito na reunião da Comissão de Líderes, 

estava efetivamente na hora de encerrarem aquele processo. A bancada da CDU não tinha mais dúvidas. 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva referiu que há mais tempo devia ter sido tomada uma decisão, no 

entanto tinha vindo naquele dia à Assembleia para que os Deputados Municipais se pronunciassem sobre 

aquela alienação. E tendo em consideração que aquela possibilidade que a Câmara ia fazer decorria da 

própria Lei, em que possibilitava às sociedades que tivessem prejuízo, neste caso a Câmara, saírem delas, 

a bancada do PSD nada tinha a opor. No entanto queriam deixar salvaguardado o seguinte: era preciso 

que ficasse bem claro na escritura, que a Câmara Municipal de Sesimbra a partir dessa data não tem 

qualquer responsabilidade. Esperavam efetivamente que de uma vez por todas a Câmara conseguisse sair 

daquele processo, que teve vários anos, que nunca concretizou o objetivo para o qual foi criado. Como 

tal, a bancada do PSD ia votar favoravelmente, tendo em consideração que a posição que iam ali assumir 

naquele dia decorria da própria Lei.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado João Rodrigues disse que só queria relançar o seguinte, até ficava bastante satisfeito 

porque aquela assembleia municipal tinha uma capacidade técnica excecional de análise da legislação e 

daquilo que ela determinava. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O Deputado João Pólvora referiu que apenas queria focar um ponto que tinha a ver com a 

questão da ausência das contas. Tinham percebido na reunião o porquê, o Sr. Presidente tinha 

apresentado os riscos, as responsabilidades associadas, que a Câmara poderia ter face àquela decisão na 

ausência dos respetivos documentos. E da parte da bancada do PS esses riscos não eram materialmente 

relevantes, tratava-se de valores pequenos.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Sérgio Faias referiu que a maior preocupação que o Partido Socialista tinha 

demonstrado, quer na reunião das Comissões, quer na presente sessão, relacionava-se com a 

possibilidade de manter o referido património acessível a todos. Para além da questão da empresa, a 

preocupação era que aquele património se mantivesse acessível a todos e que fosse garantido para o 

futuro. A alienação das ações da empresa não punha isso em risco, porque existia de facto legislação que 

enquadrava o interesse do referido património. No entanto, sabendo que existia ali uma questão do 

geocircuito inclusivo sobre interpretação e a civilização física e virtual dos geosítios, gostavam de 

perceber até que ponto aquele era um sítio que ficava incluído neste projeto e se este projeto podia ser 

amplificado a toda a gente, porque estava muito virado para pessoas com problemas de acessibilidade, e 

permitir, sabendo que fisicamente era difícil chegar lá, que a gruta pudesse ficar incluída neste projeto, 

garantindo que todos pudessem ir conhecendo virtualmente a gruta e que pudesse ser compilada toda a 

informação que era produzida, quer cientifica, quer técnica, sobre este sítio de interesse.--------------------  

 ---------- A Presidente da AM cedeu a palavra ao Presidente da CM, que começou por dizer que tinha 

ficado um pouco surpreendido com as declarações do Deputado João Rodrigues. Tinham sido claros e 

tinham explicado toda a situação da sociedade em apreço, aliás, tinham sido o mais aberto possível na 

reunião das comissões e tinham colocado todas as fragilidades e debilidades que a própria sociedade 

dispunha. Tinham uma sociedade que não geria aquele território, era bom que tivessem isso em conta, 

não tem propriedade. A Câmara tinha entendido à época, em 1988, com todas as contradições que isso 

pudesse resultar, criar uma sociedade com vista à criação de um empreendimento turístico naquela zona 

e a fruição turística daquele espaço com os proprietários. Porém, quando se constitui a empresa, tinha 

como primeiro princípio adquirir aquela parcela de terreno, que não veio a acontecer. Tudo o que daí 

para a frente se pudesse dizer, era completamente irrelevante do ponto de vista técnico, porque não 

havia o objeto daquela sociedade. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Citou que a Câmara podia criar uma empresa municipal com usufruto, para gerir, se o Estado 

autorizasse, porque ela era classificada como património espeleológico do concelho. Presentemente a 

legislação para as empresas municipais não era tão fácil, mas à época foi o que se encontrou, foi o que se 
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decidiu, e foi uma decisão também da Assembleia Municipal, não foi uma decisão só da Câmara. E desde 

essa época, não existe nenhum sentido para o objeto da própria sociedade. O que se tinha passado 

durante todos estes anos foi o arrastar de uma situação, que não ia voltar a referir porque o tinha 

referido na reunião das comissões, que por força de um conjunto de circunstâncias não tinha sido 

possível dissolver, entre os quais a dificuldade em constituir os órgãos sociais, nos moldes em que 

estavam definidos. E presentemente por força de uma Lei de 2012, o município se via obrigado a alienar 

participações em sociedades que não são lucrativas, não tem património, não tem lucro, não tem 

atividade, e só tinha despesa. A Câmara Municipal teve que o fazer, em 2005, por não conseguir resolver 

esse problema, e aumentar o capital para fazer face às despesas correntes. --------------------------------------  

 ---------- Disse que percebia que tinham que arranjar um argumento e todos tinham a sua autonomia e 

liberdade de consciência para votarem no sentido que quisessem, mas tinha sido tudo bem explicado. 

Estava-se ali a resolver um problema do município, não era só da Câmara Municipal, de uma situação que 

era complexa, que para além de não ter lucro, para além de não ser sustentável, para além de não ter 

objeto, e para além do que a Lei, de certa forma, exigia que a câmara fizesse todos os esforços para 

alienar a participação numa sociedade da qual não tinha lucro. E desde 2012 que a Câmara, por força da 

Lei, tinha a exigência de alienar, assim encontrasse interessados, presentemente tinha encontrado um e 

estavam a tentar resolver. Esta situação já devia ter sido resolvido há 10, ou 20, anos, era uma verdade 

incontornável, mas tinha chegado o momento. A Câmara a partir do momento que vendia as ações não 

fazia parte daquela empresa, com ónus, sem ónus, não tinha qualquer relação com aquela empresa, ela 

que assumia todos os encargos resultantes daquilo que eram as suas despesas. E por acaso tinha o 

relatório até 21 de setembro, tinham feito as contas todas acompanhados pelo contabilista da própria 

empresa. E se olhassem até percebiam o resultado que estava ali, eram só despesas. -------------------------  

 ---------- Por fim, disse que era um assunto que todos deviam ter consciência que deviam estar ali unidos 

para resolver um problema que era do município. ------------------------------------------------------------------------   

   -------- O Deputado João Rodrigues disse que tinha sido claro na sua intervenção, não estava em causa 

resolver o problema, claro que queriam resolver, e estavam do lado da solução. Mas aquilo que 

defendiam era que em termos técnicos os documentos de suporte numa proposta de alienação de ações, 

deixando de ser acionista, tinha de existir. Ninguém estava a dizer que estava contra a decisão no sentido 

de ela poder vir a ser até aquela que tinha que ser. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da CM disse que considerava que os juristas continuavam a ser técnicos também, e 

aquilo era um problema que tinha um acompanhamento técnico feito por um jurista. E o jurista dizia-
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lhes, e era isso que estava na proposta, que a Câmara era proprietária de “x” ações, 30% do capital social 

de uma empresa, teve uma aumento de capital em determinada altura por não ter qualquer tipo de 

atividade e precisar de fazer face às despesas, que não tem lucro, cujo objeto social nem sequer existe 

porque não se aplica, e por força de uma Lei de 2012 é obrigada a alienar. E diz o mesmo parecer, que 

entretanto existe uma empresa interessada em adquirir. Era isto que era um parecer técnico. --------------  

 ---------- Disse ainda, que a Câmara podia estar ali numa sociedade sem problemas nenhuns, participada 

pela Câmara, cujo objeto social fizesse todo o sentido e estivesse em vigor e a atividade estivesse a 

decorrer e ela não ter lucro, o parecer do jurista, que era um técnico, era exatamente o mesmo, que era 

o cumprimento da Lei, se ela não era lucrativa a Câmara devia alienar a suas participações. -----------------  

 ---------- O Deputado Paulo Caetano referiu que concordava com tudo o que o Sr. Presidente tinha dito, 

mas para além disso havia outro aspeto que era importante realçar, 30 anos depois da ideia eles podiam 

pensar que a ideia se calhar não era tão boa como isso. E isso também era uma boa razão para terminar 

com aquela sociedade e com aquele propósito, mas havendo tanta justificação técnica, julgava que não 

havia discussão.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM disse que já tinha sido colocadas as questões, tinham tido uma reunião de 

preparação, bastante esclarecedora com o gabinete jurídico. Naquele dia também tinham sido 

novamente repostas razões da presente solicitação da Câmara Municipal, portanto estavam em 

condições de passar à votação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Colocou à votação o ponto 3 “Grutas Senhora do Cabo, Atividades Turísticas, SA – alienação”. -  

 ---------- A Assembleia Municipal, estando presentes 24 eleitos, deliberou, sob proposta da Câmara 

Municipal, por maioria, com 22 votos a favor (12 CDU, 7 PS, 2 PPD/PSD.CDS-PP e 1 BE) e 2 votos contra do 

MSU, face aos considerandos apresentados, autorizar a alienação, por um euro, das 4 mil ações que a 

Câmara Municipal possui na Sociedade Gruta Senhora do Cabo, Atividades Turísticas, SA, à outra 

acionista, Jovigruta, Ld.ª. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias apresentou, em nome do Grupo Municipal do Partido Socialista, a 

seguinte Declaração de Voto: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Passados que estão cerca de 40 anos da descoberta, quase casual, de uma cavidade cársica a 

que se passou a chamar “Gruta do Zambujal”, e cerca de 30 anos desde a constituição da sociedade 

anónima “Grutas Senhora do Cabo, Actividades Turísticas, S.A.” que visava a preservação, promoção e 

exploração turística das riquezas espeleológicas do concelho de Sesimbra, é proposto pelo executivo da 

Câmara Municipal, a alienação da sua participação na referida sociedade anónima. ---------------------------  
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 ---------- Tomando em consideração os objectivos então estabelecidos, do ponto de vista da preservação 

deste sítio, diversas medidas legislativas foram sendo, entretanto, tomadas. Para além de legislação 

genérica que garantem protecção e preservação de património natural (e.g.: Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto; Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005 de 23 de agosto; 

Decreto Lei nº 142/2008 de 24 de julho, republicado pelo Decreto Lei nº 242/2015 de 15 de outubro) é 

possível destacar outra legislação específica que, nomeadamente, consagra a designação como “sítio 

classificado com interesse espeleológico” (Decreto-Lei 140/79, de 21 de maio) e, com vista à sua 

protecção ou aproveitamento, determina a integração no domínio público do Estado dos recursos que 

apresentem relevância geológica, mineira ou educativa (Lei nº 54/2015 de 22 de junho), como é o caso da 

gruta do Zambujal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No que diz respeito aos objectivos de promoção e exploração turística, a própria Câmara 

Municipal de Sesimbra tem levado a cabo algumas iniciativas de divulgação e valorização, como sejam os 

exemplos da criação do Geocircuito de Sesimbra (www.cm-sesimbra.pt/geocircuito/), a recente proposta 

do projecto “Geocircuito inclusivo” e a candidatura do projecto “True Senses” ao “Programa Valorizar”, do 

Turismo de Portugal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No entender do Grupo Municipal do Partido Socialista, estas iniciativas são valiosas e merecem 

acompanhamento, aperfeiçoamento e, obviamente, aprofundada continuidade. É hoje indesmentível que 

uma promoção turística associada ao desenvolvimento de empreendimentos turísticos (um dos propósitos 

da sociedade “Grutas Senhora do Cabo, Actividades Turísticas, S.A.”), é completamente incompatível com 

as características sensíveis de um sítio natural como a Gruta do Zambujal. ----------------------------------------  

 ---------- Acresce que, Sesimbra, tendo na atividade turística um dos principais fatores de desenvolvimento 

económico, não foi ainda capaz de contrariar a forte sazonalidade da procura, muito associada ao destino 

praia, e que está na origem de consideráveis desequilíbrios na utilização dos seus recursos e 

infraestruturas. Desta forma, a aposta num turismo especializado, de nicho, em alternativa ao turismo 

massificado, como são bons exemplos o turismo de natureza, o geoturismo (espeleológico) ou o turismo 

científico, é a via mais adequada para reforçar a divulgação cultural e do património do concelho e deverá 

ser encarada como um dos principais catalisadores para contrariar essa sazonalidade. ------------------------  

 ---------- Face ao exposto, o Grupo Municipal do Partido Socialista vota favoravelmente a proposta de 

alienação da participação da Câmara Municipal de Sesimbra na sociedade “Grutas Senhora do Cabo, 

Actividades Turísticas, S.A.”, embora recomendando que a atenção ao assunto “preservação, protecção e 

valorização” da Gruta do Zambujal não seja minimizado, nomeadamente, através da garantia do 
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cumprimento da reclassificação do sítio como Monumento Natural, conforme estabelecido pelos 

Decretos-lei n.º 142/2008 e DL 242/2015”. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente foi dado início ao ponto 4. “15ª Edição da Assembleia Municipal de Jovens / 11ª 

Edição do concurso “As cores da Cidadania” -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM referiu que, quanto a este assunto, tratava-se de deliberar sobre a realização 

da 15ª edição da AMJovens, cujo tema era enquadrado no Ano Europeu do Património Cultural, que se 

intitulava “Património, Cultura, Futuro – A Noss@ Identidade Cultural”. Os processos estavam a ser 

desenvolvidos, havia o reforço das escolas, o entusiasmo dos alunos, e também a possibilidade de virem a 

enquadrar este projeto não só nas atividades do Ano Europeu Nacional, mas também colher apoios 

financeiros que possam vir a ser importantes para minimizar os custos e ajudar a valorizar o projeto.  ----  

 ---------- A realização desta iniciativa seria no dia 28 de abril, para a qual convidava todos os presentes, e 

iria decorrer no Castelo de Sesimbra. A razão desta localização prendia-se com o facto da realização da 

Assembleia Municipal de Jovens percorrer de forma alternativa as três freguesias, para além da 

importância do Castelo na nossa história e também como património Nacional. ---------------------------------  

 ---------- Quanto à 11ª Edição do Concurso “As cores da Cidadania” disse que se tratava de um projeto 

dedicado aos alunos do 1º. Ciclo do Ensino Básico, e que tinha sem dúvida nenhuma a possibilidade de 

valorizar o sentido crítico e artístico dos alunos mais novos, incutindo-lhes o espírito e os valores que 

estavam inerentes também neste Ano Europeu do Património Cultural. Citou que tem sido um projeto 

interessante de participação regular, activa, e a anterior edição justificava também o entusiasmo de 

continuarem com esta iniciativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Colocou à votação o ponto 4. “15ª Edição da Assembleia Municipal de Jovens / 11ª Edição do 

concurso “As cores da Cidadania”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Comissão de Líderes dos 

Grupos Municipais, aprovar o Projeto da 15ª Assembleia Municipal de Jovens, bem como o 11º Concurso 

“As Cores da Cidadania”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais nada 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.  -------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da Assembleia Municipal declarou encerrada a reunião eram três horas e dez 

minutos do dia 03 de fevereiro de 2018. -------------------------------------------------------------------------------------   
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 ---------- Para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, pelos Secretários e 

pelos Membros que o desejarem fazer.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 


