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Esta Proposta de Lei Resultou do Quadro

As medidas destinadas à aproximação dos
cidadãos da política têm sido uma presença constante nos programas eleitorais das
forças candidatas às eleições autárquicas.
É evidente que o afastamento das pessoas
da política tem sobretudo a ver com a perda
de confiança em quem tem o poder de tomar
decisões com repercussões públicas.
Esta realidade não tem apenas uma dimensão local, em que a proximidade dos cidadãos
aos políticos conduz, tendencialmente, a uma
maior participação política, mas também uma
dimensão nacional, vislumbrando-se algumas
iniciativas direcionadas para um maior protagonismo dos cidadãos na escolha dos seus
representantes políticos e para um reforço da
democracia.
Muito recentemente, a “Associação por uma
democracia de qualidade” (APDQ), grupo de
cidadãos liderado pelo ex-líder do CDS-PP,
Ribeiro e Castro, apresentou na Assembleia
da República, no passado dia 03 de Outubro
de 2018, uma proposta de reforma do sistema eleitoral, inspirada no sistema alemão,
que possibilita uma escolha simultânea de
deputados e partidos, e com enquadramento legal na Constituição da República Portuguesa, que no seu artigo 149º CRP prevê
a possibilidade de “círculos plurinominais e
uninominais, bem como a respetiva natureza
e complementaridade, por forma a assegurar
o sistema de representação proporcional”.
Deste forma, a formação das listas sofreria
uma alteração profunda, obrigando os partidos, a braços com a necessidade de agradar
aos eleitores, a um esforço acrescido no sentido de selecionar os melhores candidatos, e
não os candidatos de favor ou de influência,
e permitiria certamente uma redução expressiva da abstenção. A iniciativa em apreço foi
igualmente apresentada pelo grupo de trabalho da “Associação para o Desenvolvimento
Económico” (SEDES) e pela “Associação por
uma Democracia de Qualidade” ao Presidente
da República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa,
que se manifestou sensibilizado com a matéria e com a necessidade de se refletir sobre a
mesma. Pelo bem da democracia!

Depois do que Portugal passou em termos de
incêndios no ultimo ano, pretende o PPD/PSD
destacar o trabalho feito pela Autarquia de
Sesimbra através do seu Gabinete Municipal
de Protecção Civil.
Este gabinete, tem um papel primordial na
prevenção de riscos coletivos, no socorro
a pessoas e bens, e no apoio à reposição da
normaliwdade da vida das pessoas.
Sendo que, todos, enquanto cidadãos, queremos acreditar que os acidentes nunca nos batem à porta, nem sempre valorizamos as questões relacionadas com a nossa segurança.
É importante reconhecermos e confiarmos
que existe um gabinete de protecção civil que
24 horas por dia se encontra alerta para todos
os riscos, e realiza diariamente a sua prevenção e mitigação.
Que verifica e controla a queda de árvores,
que verifica e controla o risco de incêndio no
município através da gestão de combustível
e da vigilância fixa e movel, que realiza a primeira intervenção num incêndio, que realiza
prevenções a eventos municipais e por vezes
colabora com as associações do concelho,
que está presente nas escolas e sensibiliza
os mais novos, que colabora com o comércio
local na formação de primeiros socorros, que
colabora com o gabinete veterinário e com
os demais agentes de proteção civil na recolha de animais, que acompanha exercícios e
simulacros, que planeia e contribui para que
a segurança dos munícipes seja assegurada
aquando da sua frequência em espaços públicos. Que realiza estas e demais funções,
muitas delas nem sempre inerentes às suas
competências legais, no entanto sem nunca
dizer não ou recusar o apoio a qualquer serviço municipal ou concelhio.
Será de questionar como se faz tanto com tão
pouco?
Assim se tem uma grande equipa, assim se
trabalha com gosto, mesmo que nem sempre o reconhecimento seja o merecido, mesmo que nem sempre seja reconhecida como
prioridade a nossa segurança e a dos outros,
mesmo que para nos lembrarmos de que o
serviço está lá seja necessário acontecer,
para que ao mesmo tenhamos de recorrer.
O PPD/PSD agradece aos serviços que se
dedicam ao que realmente importa “AS PESSOAS”.

CDU

No dia 5 de novembro, a presidente da Assembleia Municipal, Odete
Graça, recebeu no Auditório Conde de Ferreira o Bispo de Setúbal,
D. José Ornelas.
O encontro, que resultou de um convite formulado pela Paróquia de
Santiago, decorreu no âmbito do ciclo de visitas pastorais à diocese
de Setúbal, e teve como objetivo tomar conhecimento das atividades
dedicadas aos mais novos, desenvolvidas pela Assembleia Municipal.
Durante o encontro, a autarca apresentou o projeto da Assembleia
Municipal de Jovens, desde o modelo de organização, ao envolvimento das escolas, professores, encarregados de educação, e de

Sessões
descentralizadas
A realização de sessões descentralizadas tem sido uma prática
da Assembleia Municipal, para a aproximar os eleitos das populações, e para que os cidadãos possam ficar a par do trabalho dos
vários órgãos autárquicos em prol do desenvolvimento do concelho
e do bem-estar de todos.
Esta medida tem contado com um parceiro privilegiado, o movimento
associativo concelhio, através da cedência das instalações para acolher os debates. Um gesto que é de saudar, e que é bem revelador
da disponibilidade e do sentido de compromisso dos dirigentes das
várias associações.
Neste âmbito, em dezembro de 2017, o Grupo Desportivo União
da Azoia recebeu a sessão ordinária deste órgão autárquico, que
aprovou por maioria, sob proposta da Câmara Municipal, as Grandes
Opções do Plano e Orçamento para 2018 (GOP). A sessão ficou
ainda marcada pela participação de vários munícipes, que apresentaram aos eleitos algumas das suas preocupações e elogiaram o
modelo das sessões descentralizadas. Dando continuidade a esta
ação, que conta com o contributo de todos os grupos políticos.
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A próxima sessão ordinária da
Assembleia Municipal para discussão das GOP para 2019 vai
ter lugar no dia 14 de dezembro, sexta-feira, às 21 horas, na
União Desportiva e Recreativa
da Quinta do Conde.

um vasto conjunto de entidades, cujo contributo se tem revelado
fundamental, não só para que os mais novos se familiarizem com
a realidade do concelho e do mundo em que vivem, mas também
para lhes proporcionar experiências e vivências que ficarão na sua
memória.
O projeto, que em 2018 assinalou 15 anos de existência, e que, ao
longo do seu percurso, contou com a participação de mais de 700
alunos e muitas dezenas de professores de várias escolas do concelho, mereceu elogios de D. José Ornelas, que felicitou a Assembleia Municipal e todos os parceiros envolvidos.

Eleitos da Assembleia
Municipal visitaram
serviços do Município
No início do ano, a Assembleia Municipal promoveu uma visita dos
eleitos aos serviços da Câmara
Municipal na Fonte de Sesimbra, Apostiça, Quinta do Conde
e Sesimbra. Uma ação que teve
como principal objetivo «promover o conhecimento dos locais
de trabalho afetos à autarquia,
e reforçar o sentido crítico, enquanto órgão fiscalizador da atividade municipal», salientou a presidente da Assembleia Municipal,
Odete Graça.
Para além do reforço da cooperação entre os dois órgãos autárquicos, a visita, acompanhada pelo
executivo da Câmara Municipal
e por técnicos de várias áreas do
município, «foi importante para dar a conhecer aos eleitos o

funcionamento dos serviços, os
trabalhadores, os processos em
desenvolvimento para a qualificação de instalações, os projetos
e investimentos da autarquia, bem
como os problemas que temos
que resolver», sublinhou Francisco
Jesus, presidente da Câmara Municipal.

da Associação de Municípios Portugueses
como um parceiro puro do Governo colocando a montante os interesses dos Municípios e eventualmente das populações em
detrimento dos interesses político-partidários. A Direção Geral de Autarquias local
e o Sr. Ministro da Administração Interna
enviaram cartas para todos os Municípios
e Assembleias Municipais do País, numa atitude que só pode ser vista como expressão
de “desorientação face à legislação”.
Existiu uma pressão para que as Autarquias
não respeitassem a Lei e para que não assumissem, os prazos da Lei em vigor, assim
como as deliberações que ela expressamente
prevê, mas se o governo já conhecia os prazos; Porque não aprovou atempadamente os
diplomas sectoriais?
Ou porque não alterou a data para o prazo
legal?
Refere-se o diploma legal que a Despesa
pública não pode aumentar comparativamente ao ano anterior, independentemente
de transferir despesas de manutenção, apetrechamento, encargos com vencimentos do
pessoal operacional, assistentes técnicos,
encargos com comunicações, encargos com
prestação de serviços Ar Condicionado, Fotocopiadoras (que não tiveram ao longo de
mais de 20 Anos nenhuma recuperação /
manutenção) e hoje vai ser transferido para a
Câmara o que já é insuficiente.
Pretende-se pois responsabilizar a Câmara Municipal com o que a Administração Central não
executou nos últimos 20 Anos. Do ponto de
vista da opinião pública não existirá ninguém
que não goste desta aproximação, mas devemos ter em mente que a Câmara pode deixar de
conseguir executar muitas das suas atribuições
atuais para cumprir as novas competências delegadas pelos Diplomas.
Ao desresponsabilizar o Estado em áreas
como a Saúde ou a Educação, ao mesmo tempo que se mantém o subfinanciamento das
autarquias, fica a dúvida sobre como vão os
Municípios dar cumprimento às funções sociais e assegurar igual nível de oportunidades,
de Norte a Sul do País.
Por isso, afirmamos que este NÃO é um processo de transferência de competências,
mas sim de encargos”, Ou se quiserem antes transferências de incompetências do
governo para o Poder Local.

MSU

PSD

Uma Assembleia
Municipal…
como referência
na região e no país
Esta Assembleia Municipal tem assumido uma
intervenção política empenhada em dignificar
o Poder Local Democrático ao defender o seu
papel de vanguarda na participação dos cidadãos, através da dinamização de projetos e
ações, que resultam de uma prática política de
convergência entre todas as forças políticas e
as populações que nos elegeram.
Aceitamos o compromisso de trabalhar para
cumprir o que é expresso na Lei, mas é determinante também o empenho de todos/as na possecuções de programas e projetos que há muito
nos motivam.
A nossa “pedagogia política” junto dos mais
novos, nomeadamente através da Assembleia
Municipal de Jovens, com 15 anos de idade, é hoje
uma referência na região e no país, fruto das parcerias com escolas, professores, alunos e outras
entidades que se reconhecem neste projeto de
importância vital para a formação dos jovens.
A Certificação de Qualidade, cuja experiência é
única no país, representa um processo inovador,
mas também uma metodologia de trabalho importante dos serviços de apoio para o seu bom
funcionamento.
Trabalhamos nesta Assembleia com uma equipa
jovem e dedicada em intervir na vida do município e próximo das populações… quer através
da descentralização, de reuniões temáticas e
visitas, quer na abordagem de temas de interesse para a vida do município. Acreditamos
que a educação, a pesca, o ambiente, o turismo entre outras áreas importantes como
o próprio ordenamento do território e o próprio
desenvolvimento económico, são matérias que
devem merecer a nossa reflexão.
O futuro é todos os dias quando cooperamos na
sua construção, e esta Assembleia, enquanto
órgão deliberativo, não deve deixar de refletir sobre os problemas do concelho e contribuir para
a sua resolução, sempre em cooperação política
que emerge do nosso trabalho coletivo.
A visão transversal deve reforçar a nossa capacidade de intervir na vida da comunidade local,
assumindo, com determinação, novos desafios,
respeitando as necessidades das populações.

Esta newsletter foi escrita ao abrigo do novo acordo ortográfico.

Visita da Assembleia
Municipal ao concelho

Visita da Assembleia
aos Serviços Municipais

Odete Graça
Presidente da Assembleia
Municipal de Sesimbra
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Sessão Descentralizada
na Quinta do Conde
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Aprovação das
Comissões
Permanentes

Visitas descentralizadas

Assembleia Municipal visitou
Lagoa Pequena e Quinta do Conde
Isabel Castanho e Jorge Lopes
Agrupamento de Escolas de Sampaio

1. Ao longo destas 15 edições qual foi o momento que mais o marcou?

Vários momentos ficarão para a história da Assembleia Municipal de Jovens, mas a participação
no Fórum Mundial da Democracia, no Conselho da
Europa, terá de ser apontado como o mais marcante. Desde logo porque, ao contrário de outras
iniciativas, como as presenças no Parlamento
Europeu, não fomos meros visitantes, mas participantes nos trabalhos. Por outro lado, foi com
enorme orgulho que assistimos à participação ativa de um jovem da nossa AMJ no Plenário, o que
despertou a atenção de outras delegações para o
projeto dinamizado pela Assembleia Municipal de
Sesimbra. Foi, sem dúvida, um momento prestigiante para o nosso concelho.

2. Que opinião tem da participação dos alunos da Escola no projeto?

No geral, os alunos que participam na AMJ interessam-se pela resolução dos problemas do seu
concelho e são sensíveis às questões da cidadania e da participação cívica. Normalmente as
propostas que apresentam são pertinentes, podem ser exequíveis, o que demonstra que estão
atentos à realidade onde vivem. Alguns alunos
do ensino secundário, não podendo participar na
AMJ, têm procurado exercer uma cidadania ativa
noutros espaços.

3. Que avaliação faz do AMJ Projeto?

2

estão previstos, e é uma boa oportunidade para
recolher as sugestões dos deputados».
Depois da Lagoa de Albufeira, a comitiva dirigiu-se
para a freguesia da Quinta do Conde, com paragens no Centro de Atividades Ocupacionais e Lar
Residencial da Cercizimbra, em construção, no recinto da Feira Festa, onde deverá ser construído do
Pavilhão Multiusos e o auditório que estava previsto para o terreno da Escola Básica n.º 2, no Fitness
Parque da Avenida de Negreiros, e no Parque da
Várzea, onde ficaram a par de alguns dos projetos
previstos para a zona, como um núcleo museológico, uma oficina de artes, e o alargamento do corredor ecológico até à zona de Negreiros.
A visita terminou na Junta de Freguesia, com
a apresentação por parte do vereador Sérgio
Marcelino do projeto do Corredor Pedonal e Ciclável, que se prolonga desde o Cabeço do Melão
até à fronteira com o concelho do Barreiro, junto
à EN10.

Jorge Paulo

Agrupamento de Escolas da Boa Água

Agrupamento de Escolas Michel Giacometti

1. Ao longo destas 15 edições qual foi o
momento que mais o marcou?

1. Como avalia a participação dos alunos
neste projeto?

Participo neste projeto só há 3 anos, contudo deixará em mim marcas que me acompanharão para
sempre, como professora e cidadã.
A minha primeira sessão da AMJ será para mim
talvez o momento mais marcante. 50 alunos do
3.º ciclo do concelho, a apresentar propostas e
a debater o futuro do concelho, de forma autónoma e muito pertinente, revelando respeito pela
vida democrática. Também não será possível esquecer a participação no Forum Mundial da Democracia em Estrasburgo (2016) com os alunos
representantes de cada bancada escolar. Foram
dias muito gratificantes e enriquecedores.

2. Como avalia o impacto deste projeto na
vida futura dos alunos?

Na minha opinião, corroborada pelo feedback de
antigos alunos que participaram neste projeto, as
aprendizagens adquiridas são de facto aprendizagens para uma vida de cidadania ativa.
A compreensão do papel e das competências das
autarquias, da relevância da participação na vida
da comunidade, o desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre o seu meio envolvente, são
o reconhecimento da necessidade da sua ação.

3. Que opinião tem deste projeto na vida da
Escola?

O AMJ Projeto veio responder a uma crítica que
frequentemente era efetuada pelos alunos, de
que apresentavam muitas propostas, mas raramente eram aplicadas pela Câmara Municipal. A
atribuição de mil euros pela autarquia, para que
cada escola invista numa das suas propostas,
pressupõe vantagens para o projeto e para a formação dos jovens: por um lado, os alunos sentem
que uma das suas ideias é concretizada, e por outro lado, permite-lhes ter a noção de que é importante investir o dinheiro com critério.

Este é um projeto que apesar da sua longevidade
ainda não assumiu na vida das escolas um papel de assinalável relevância. Nesta Escola, nos
últimos anos, os alunos da bancada têm vindo a
fazer a divulgação da AMJ em todas as turmas
do 3.ºciclo, o que provocou o aumento da procura dos alunos em participar no mesmo. Também
a implementação neste agrupamento de outros
projetos de valorização da participação dos alunos, permitiu que a AMJ assuma uma presença
efetiva na vida da escola.

No presente ano letivo alguns dos alunos que
participaram no projeto mostraram-se interessados na temática da educação. Deste modo,
podemos sugerir que o futuro da escola seja assunto de reflexão pelos jovens na próxima edição
da AMJ.

Para a nova edição sugiro que se reforce a divulgação deste projeto no interior de cada agrupamento e que se generalize o envolvimento de
toda a escola.
Este é um projeto que visa o desenvolvimento de
uma vida democraticamente ativa, e no âmbito
das novas directrizes do Ministério da Educação,
o trabalho de preparação das bancadas pode ser
e deve ser alargado a toda a escola.

4. Que sugestões apresenta para a nova
edição?
Tal como tem sido prática em mandatos anteriores, a Assembleia Municipal (AM) promoveu uma
visita para dar a conhecer a realidade do concelho aos deputados deste órgão autárquico. Desta vez, a visita incluiu o Espaço Interpretativo da
Lagoa Pequena, na Lagoa de Albufeira, e a Quinta
do Conde.
Na Lagoa de Albufeira, a presidente da Assembleia Municipal, Odete Graça, referiu que a vinda a
este local estava prevista há algum tempo, e mostrou-se muito agradada com o que tem sido feito
para preservar este sítio muito importante do ponto de vista ambiental. A terminar, lançou um desafio aos eleitos: seria interessante fazermos aqui,
uma Assembleia Municipal temática, concluiu.
A participar na iniciativa pela primeira vez na qualidade de presidente da Câmara Municipal, Francisco Jesus salientou que a visita «reforça a cooperação entre os vários órgãos autárquicos, é fundamental para que os eleitos possam estar mais a
par dos projetos que estão no terreno, e dos que

Ana Pereira

4. Que sugestões apresenta para a nova
edição?

Os alunos participaram no Projeto de forma interessada. Manifestaram curiosidade e até mesmo
surpresa, ao tomarem conhecimento da diversidade e riqueza do património existente no concelho onde vivem.

2. Que opinião tem deste projeto na vida da
Escola?

Para mim, o Projeto da AMJ não tem ainda um impacte ou uma visibilidade significativa na vida da
escola.
Não deixa, no entanto, de se constituir como mais
um dos projetos (incluído no Plano anual de Atividades do Agrupamento) em que a escola esta envolvida. Tem, contudo, a particularidade de incluir
no conhecimento e no currículo dos alunos participantes um saber especial sobre o município e
região onde vivem.
Aliado a estas vertentes, o projeto da AMJ proporciona aos intervenientes um exercício de cidadania
ativa de elevado significado. Ainda mais, quando a
recente regulamentação das ofertas educativas
inscreve nas matrizes curriculares (do ensino básico e secundário) a oferta obrigatória da componente de “Cidadania e Desenvolvimento”.

3. Que avaliação faz do AMJ Projeto?

Considero que o AMJPROJETO se constitui através das aquisições/construções que são feitas
com a verba atribuída, como uma forma de “perpetuar” a memória da participação da Escola no
Projeto da AMJ. Pode também ser encarado pelos
alunos como um reconhecimento e um prémio à
sua participação na AMJ.

4. Que sugestões apresenta para a nova
edição?

Considero que deveria ser ponderada a participação na AMJ dos alunos do ensino secundário,
na sequência da introdução da componente de
“Cidadania e Desenvolvimento” neste nível de escolaridade.
Poderia ser lançado o desafio às escolas/turmas
de, no âmbito das temáticas a abordar na componente de “Cidadania e Desenvolvimento” ou
outras, poderem fazer os seus trabalhos/projetos
tendo por base a realidade/componente local. Os
trabalhos/projetos seriam apresentados a “concurso” à Assembleia Municipal e aqueles que se
destacassem podiam ser apresentados aquando
da sessão final da AMJ.

Elisabete Luís

Carlos Zacarias

1. Ao longo destas 15 edições qual foi o
momento que mais o marcou?

1. Ao longo destas 15 edições, qual foi o
momento que mais o marcou?

2. Que opinião tem da participação dos
alunos da Escola no projeto?

2. Como avalia o impacto deste projeto na
vida futura dos alunos?

Agrupamento de Escolas da Quinta
do Conde

Será muito difícil nomear um momento marcante,
atendendo a que estou no Projeto desde o início,
contudo, a nossa presença no “Forum Mundial da
Educação” em Estrasburgo, em 2016, foi, sem dúvida, distinto de muitas das atividades/eventos/
parcerias ou Visitas de Estudo que realizámos ao
longo destes anos. Será sempre uma experiência única e inigualável para os professores, mas
funcionará como uma experiência de vida para os
alunos, que passará, reiteradamente, pelo sentimento de que há muito a fazer, que há uma vida
lá fora a aguardar pelas suas ideias, pelos seus
contributos para o mundo…

A participação dos nossos alunos tem sido, inequivocamente, muito positiva. Os alunos tem-se
revelado exímios em termos de empenho/trabalho e na qualidade das propostas enunciadas.
Saliento a evolução de muitos na sua vida académica, na capacidade de trabalho, na desinibição
perante o público, na capacidade oratória e em
objetivos em termos do seu próprio futuro. Ao
participarem na vida cívica do seu concelho com
as suas propostas, levou-os a um envolvimento
diferente com a comunidade e com o mundo que
os rodeia, incutindo-lhes espírito crítico, evolução
pessoal e, especialmente, uma atitude cívica muito positiva, pressupondo que, mais tarde, possam
vir a ser cidadãos atentos na sua comunidade ou
na sociedade.

3. Que avaliação faz do AMJ Projeto?

O AMJ Projeto, apesar de recente, já deu mostras
de que cada Escola pode melhorar o seu próprio
espaço educativo, assim como o seu concelho.
Trata-se da concretização de uma proposta de
cada Escola, o que muito agrada aos alunos, pois
veem as suas ideias postas em prática. Na nossa
Escola, com este valor atribuído pela Câmara Municipal, já produzimos um livro em que envolvemos muitos alunos e elementos da comunidade
– Os Jogos Tradicionais no concelho de Sesimbra
– e preparamos-nos para embelezar um espaço
no Cabo Espichel.

4. Que sugestões apresenta para a nova
edição?

A 16.ª edição deveria poder proporcionar mais
momentos de partilha e de debate entre os jovens do concelho. Sob uma perspetiva mais enriquecedora para os alunos e para o concelho,
auguro que seja mais uma edição com propostas
válidas de todas as Escolas com um crescendo a
que já nos fomos habituando.

Agrupamento de Escolas Navegador
Rodrigues Soromenho

Para mim, esta questão é um pouco difícil de responder porque este Projeto está repleto de momentos que me emocionaram e que por essa razão me marcaram. No entanto, destaco a viagem
ao Parlamento Europeu, sobretudo o momento
em que no final do jantar, os alunos interpelaram
os dois Deputados Europeus. Foi evidente, nesse
momento, a consciência política dos alunos, fruto
do trabalho desenvolvido no âmbito do projeto. Ao
nível interno, destaco o dia do primeiro ato eleitoral para eleger a bancada da Escola. Tratou-se
de um momento de cidadania ativa que muito me
marcou pelo empenho de todos os alunos.

Apesar de o projeto contar com uma reduzida
participação dos alunos da escola por esta estar
limitada ao número de alunos da bancada e pouco mais, penso que ao longo destes anos já passaram pelo projeto mais de 150 alunos, que não
esquecerão jamais a sua participação nas várias
atividades.

3. Que opinião tem deste projeto na vida da
Escola?

Apesar de ser muito restrito o número de participações, a divulgação do projeto na página do
Agrupamento e a afixação dos cartazes publicitários dão alguma visibilidade ao projeto, o que
depois é complementado com a afixação das
propostas da escola e das fotos das atividades.
A nova atividade da eleição da bancada trouxe
uma maior envolvência dos alunos da escola, uma
vez que a campanha eleitoral é feita com base na
defesa de propostas criadas pelas listas concorrentes. O momento do sufrágio envolve todos os
alunos e por isso marca muito a vida da escola.

4. Que sugestões apresenta para a nova
edição?

Uma sugestão que apresento para a nova edição
é a de restringir o número de propostas, para que
seja mais equilibrado o debate. Penso também
que as escolas deviam, para envolver todos os
alunos da escola, adotar a eleição dos elementos
da bancada.

Na primeira reunião da sessão, ordinária de
abril, a Assembleia Municipal deliberou por
unanimidade, aprovar a seguinte composição das Comissões Permanentes:
Comissão de Planeamento, Ordenamento
do Território e Ambiente (Comissão 2)
- 8 elementos: 2 elementos da CDU; 2 elementos do PS; 1 elemento do PPD/PSD.CDSPP; 2 elementos do MSU; 1 elemento do BE.
Comissão Sociocultural (Comissão 3)
- 9 elementos: 2 elementos da CDU; 2 elementos do PS; 2 elementos do PPD/PSD.CDSPP; 2 elementos do MSU; 1 elemento do BE.
Comissão de Desenvolvimento Económico
(Comissão 4) - 6 elementos: 2 elementos
da CDU; 2 elementos do PS; 1 elementos do
PPD/PSD.CDS-PP; 1 elemento do MSU.
Comissão de Administração e Finanças
Autárquicas (Comissão 5) - 9 elementos:
2 elementos da CDU; 2 elementos do PS;
2 elementos do PPD/PSD.CDS-PP; 2 elementos do MSU; 1 elemento do BE.
Comissão de Transportes, Mobilidade e
Segurança (Comissão 6) – 9 elementos:
2 elementos da CDU; 2 elementos do PS;
2 elementos do PPD/PSD.CDS-PP; 2 elementos do MSU; 1 elemento do BE.
Na mesma reunião elegeu por escrutínio
secreto os seguintes coordenadores para
as Comissões Permanentes:
Comissão de Planeamento, Ordenamento
do Território e Ambiente – José Manuel
Lobo da Silva; Comissão Sociocultural – Rui
João Graça Rodrigues; Comissão de Desenvolvimento Económico – Sandra Marília
Martins Rodrigues de Carvalho; Comissão
de Administração e Finanças Autárquicas – João Carlos Guimarães Rodrigues;
Comissão de Transportes, Mobilidade e Segurança – Paulo do Carmo de Sá Caetano.

Assembleia
Municipal
de Jovens vai
ter novidades
em 2019
A 16.ª Assembleia Municipal de Jovens (AMJ),
que em 2019 é subordinada ao tema O Cidadão/
Cidadã do Século XXI – Que Competências?, já
está em preparação. Nesta edição foram introduzidas algumas novidades em relação às anteriores. Uma delas residiu na forma como o tema
foi escolhido que, numa primeira fase, foi eleito
pelas escolas, de entre um conjunto de 10 apresentados aos alunos e professores. Numa fase
seguinte, o tema foi selecionado pela Comissão
de Líderes da Assembleia Municipal, juntamente
com os representantes dos Agrupamentos de
Escolas, por escrutínio secreto.
Este é um modelo que visa promover uma maior
participação da comunidade escolar neste projeto que, tal como nas edições anteriores, engloba
várias iniciativas com o objetivo de proporcionar
aos alunos experiências enquadradas no tema
que vão trabalhar na AMJ 2019.
Mas a próxima AMJ vai ter outra novidade
interessante: a participação de alunos que estiveram envolvidos em edições anteriores, cujas
experiências neste projeto serão certamente
importantes para transmitir aos mais novos os
valores inerentes a uma iniciativa que envolve
a comunidade, e que é de grande valia para a
educação e formação dos jovens.
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Aprovação das
Comissões
Permanentes

Visitas descentralizadas

Assembleia Municipal visitou
Lagoa Pequena e Quinta do Conde
Isabel Castanho e Jorge Lopes
Agrupamento de Escolas de Sampaio

1. Ao longo destas 15 edições qual foi o momento que mais o marcou?

Vários momentos ficarão para a história da Assembleia Municipal de Jovens, mas a participação
no Fórum Mundial da Democracia, no Conselho da
Europa, terá de ser apontado como o mais marcante. Desde logo porque, ao contrário de outras
iniciativas, como as presenças no Parlamento
Europeu, não fomos meros visitantes, mas participantes nos trabalhos. Por outro lado, foi com
enorme orgulho que assistimos à participação ativa de um jovem da nossa AMJ no Plenário, o que
despertou a atenção de outras delegações para o
projeto dinamizado pela Assembleia Municipal de
Sesimbra. Foi, sem dúvida, um momento prestigiante para o nosso concelho.

2. Que opinião tem da participação dos alunos da Escola no projeto?

No geral, os alunos que participam na AMJ interessam-se pela resolução dos problemas do seu
concelho e são sensíveis às questões da cidadania e da participação cívica. Normalmente as
propostas que apresentam são pertinentes, podem ser exequíveis, o que demonstra que estão
atentos à realidade onde vivem. Alguns alunos
do ensino secundário, não podendo participar na
AMJ, têm procurado exercer uma cidadania ativa
noutros espaços.

3. Que avaliação faz do AMJ Projeto?

2

estão previstos, e é uma boa oportunidade para
recolher as sugestões dos deputados».
Depois da Lagoa de Albufeira, a comitiva dirigiu-se
para a freguesia da Quinta do Conde, com paragens no Centro de Atividades Ocupacionais e Lar
Residencial da Cercizimbra, em construção, no recinto da Feira Festa, onde deverá ser construído do
Pavilhão Multiusos e o auditório que estava previsto para o terreno da Escola Básica n.º 2, no Fitness
Parque da Avenida de Negreiros, e no Parque da
Várzea, onde ficaram a par de alguns dos projetos
previstos para a zona, como um núcleo museológico, uma oficina de artes, e o alargamento do corredor ecológico até à zona de Negreiros.
A visita terminou na Junta de Freguesia, com
a apresentação por parte do vereador Sérgio
Marcelino do projeto do Corredor Pedonal e Ciclável, que se prolonga desde o Cabeço do Melão
até à fronteira com o concelho do Barreiro, junto
à EN10.

Jorge Paulo

Agrupamento de Escolas da Boa Água

Agrupamento de Escolas Michel Giacometti

1. Ao longo destas 15 edições qual foi o
momento que mais o marcou?

1. Como avalia a participação dos alunos
neste projeto?

Participo neste projeto só há 3 anos, contudo deixará em mim marcas que me acompanharão para
sempre, como professora e cidadã.
A minha primeira sessão da AMJ será para mim
talvez o momento mais marcante. 50 alunos do
3.º ciclo do concelho, a apresentar propostas e
a debater o futuro do concelho, de forma autónoma e muito pertinente, revelando respeito pela
vida democrática. Também não será possível esquecer a participação no Forum Mundial da Democracia em Estrasburgo (2016) com os alunos
representantes de cada bancada escolar. Foram
dias muito gratificantes e enriquecedores.

2. Como avalia o impacto deste projeto na
vida futura dos alunos?

Na minha opinião, corroborada pelo feedback de
antigos alunos que participaram neste projeto, as
aprendizagens adquiridas são de facto aprendizagens para uma vida de cidadania ativa.
A compreensão do papel e das competências das
autarquias, da relevância da participação na vida
da comunidade, o desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre o seu meio envolvente, são
o reconhecimento da necessidade da sua ação.

3. Que opinião tem deste projeto na vida da
Escola?

O AMJ Projeto veio responder a uma crítica que
frequentemente era efetuada pelos alunos, de
que apresentavam muitas propostas, mas raramente eram aplicadas pela Câmara Municipal. A
atribuição de mil euros pela autarquia, para que
cada escola invista numa das suas propostas,
pressupõe vantagens para o projeto e para a formação dos jovens: por um lado, os alunos sentem
que uma das suas ideias é concretizada, e por outro lado, permite-lhes ter a noção de que é importante investir o dinheiro com critério.

Este é um projeto que apesar da sua longevidade
ainda não assumiu na vida das escolas um papel de assinalável relevância. Nesta Escola, nos
últimos anos, os alunos da bancada têm vindo a
fazer a divulgação da AMJ em todas as turmas
do 3.ºciclo, o que provocou o aumento da procura dos alunos em participar no mesmo. Também
a implementação neste agrupamento de outros
projetos de valorização da participação dos alunos, permitiu que a AMJ assuma uma presença
efetiva na vida da escola.

No presente ano letivo alguns dos alunos que
participaram no projeto mostraram-se interessados na temática da educação. Deste modo,
podemos sugerir que o futuro da escola seja assunto de reflexão pelos jovens na próxima edição
da AMJ.

Para a nova edição sugiro que se reforce a divulgação deste projeto no interior de cada agrupamento e que se generalize o envolvimento de
toda a escola.
Este é um projeto que visa o desenvolvimento de
uma vida democraticamente ativa, e no âmbito
das novas directrizes do Ministério da Educação,
o trabalho de preparação das bancadas pode ser
e deve ser alargado a toda a escola.

4. Que sugestões apresenta para a nova
edição?
Tal como tem sido prática em mandatos anteriores, a Assembleia Municipal (AM) promoveu uma
visita para dar a conhecer a realidade do concelho aos deputados deste órgão autárquico. Desta vez, a visita incluiu o Espaço Interpretativo da
Lagoa Pequena, na Lagoa de Albufeira, e a Quinta
do Conde.
Na Lagoa de Albufeira, a presidente da Assembleia Municipal, Odete Graça, referiu que a vinda a
este local estava prevista há algum tempo, e mostrou-se muito agradada com o que tem sido feito
para preservar este sítio muito importante do ponto de vista ambiental. A terminar, lançou um desafio aos eleitos: seria interessante fazermos aqui,
uma Assembleia Municipal temática, concluiu.
A participar na iniciativa pela primeira vez na qualidade de presidente da Câmara Municipal, Francisco Jesus salientou que a visita «reforça a cooperação entre os vários órgãos autárquicos, é fundamental para que os eleitos possam estar mais a
par dos projetos que estão no terreno, e dos que

Ana Pereira

4. Que sugestões apresenta para a nova
edição?

Os alunos participaram no Projeto de forma interessada. Manifestaram curiosidade e até mesmo
surpresa, ao tomarem conhecimento da diversidade e riqueza do património existente no concelho onde vivem.

2. Que opinião tem deste projeto na vida da
Escola?

Para mim, o Projeto da AMJ não tem ainda um impacte ou uma visibilidade significativa na vida da
escola.
Não deixa, no entanto, de se constituir como mais
um dos projetos (incluído no Plano anual de Atividades do Agrupamento) em que a escola esta envolvida. Tem, contudo, a particularidade de incluir
no conhecimento e no currículo dos alunos participantes um saber especial sobre o município e
região onde vivem.
Aliado a estas vertentes, o projeto da AMJ proporciona aos intervenientes um exercício de cidadania
ativa de elevado significado. Ainda mais, quando a
recente regulamentação das ofertas educativas
inscreve nas matrizes curriculares (do ensino básico e secundário) a oferta obrigatória da componente de “Cidadania e Desenvolvimento”.

3. Que avaliação faz do AMJ Projeto?

Considero que o AMJPROJETO se constitui através das aquisições/construções que são feitas
com a verba atribuída, como uma forma de “perpetuar” a memória da participação da Escola no
Projeto da AMJ. Pode também ser encarado pelos
alunos como um reconhecimento e um prémio à
sua participação na AMJ.

4. Que sugestões apresenta para a nova
edição?

Considero que deveria ser ponderada a participação na AMJ dos alunos do ensino secundário,
na sequência da introdução da componente de
“Cidadania e Desenvolvimento” neste nível de escolaridade.
Poderia ser lançado o desafio às escolas/turmas
de, no âmbito das temáticas a abordar na componente de “Cidadania e Desenvolvimento” ou
outras, poderem fazer os seus trabalhos/projetos
tendo por base a realidade/componente local. Os
trabalhos/projetos seriam apresentados a “concurso” à Assembleia Municipal e aqueles que se
destacassem podiam ser apresentados aquando
da sessão final da AMJ.

Elisabete Luís

Carlos Zacarias

1. Ao longo destas 15 edições qual foi o
momento que mais o marcou?

1. Ao longo destas 15 edições, qual foi o
momento que mais o marcou?

2. Que opinião tem da participação dos
alunos da Escola no projeto?

2. Como avalia o impacto deste projeto na
vida futura dos alunos?

Agrupamento de Escolas da Quinta
do Conde

Será muito difícil nomear um momento marcante,
atendendo a que estou no Projeto desde o início,
contudo, a nossa presença no “Forum Mundial da
Educação” em Estrasburgo, em 2016, foi, sem dúvida, distinto de muitas das atividades/eventos/
parcerias ou Visitas de Estudo que realizámos ao
longo destes anos. Será sempre uma experiência única e inigualável para os professores, mas
funcionará como uma experiência de vida para os
alunos, que passará, reiteradamente, pelo sentimento de que há muito a fazer, que há uma vida
lá fora a aguardar pelas suas ideias, pelos seus
contributos para o mundo…

A participação dos nossos alunos tem sido, inequivocamente, muito positiva. Os alunos tem-se
revelado exímios em termos de empenho/trabalho e na qualidade das propostas enunciadas.
Saliento a evolução de muitos na sua vida académica, na capacidade de trabalho, na desinibição
perante o público, na capacidade oratória e em
objetivos em termos do seu próprio futuro. Ao
participarem na vida cívica do seu concelho com
as suas propostas, levou-os a um envolvimento
diferente com a comunidade e com o mundo que
os rodeia, incutindo-lhes espírito crítico, evolução
pessoal e, especialmente, uma atitude cívica muito positiva, pressupondo que, mais tarde, possam
vir a ser cidadãos atentos na sua comunidade ou
na sociedade.

3. Que avaliação faz do AMJ Projeto?

O AMJ Projeto, apesar de recente, já deu mostras
de que cada Escola pode melhorar o seu próprio
espaço educativo, assim como o seu concelho.
Trata-se da concretização de uma proposta de
cada Escola, o que muito agrada aos alunos, pois
veem as suas ideias postas em prática. Na nossa
Escola, com este valor atribuído pela Câmara Municipal, já produzimos um livro em que envolvemos muitos alunos e elementos da comunidade
– Os Jogos Tradicionais no concelho de Sesimbra
– e preparamos-nos para embelezar um espaço
no Cabo Espichel.

4. Que sugestões apresenta para a nova
edição?

A 16.ª edição deveria poder proporcionar mais
momentos de partilha e de debate entre os jovens do concelho. Sob uma perspetiva mais enriquecedora para os alunos e para o concelho,
auguro que seja mais uma edição com propostas
válidas de todas as Escolas com um crescendo a
que já nos fomos habituando.

Agrupamento de Escolas Navegador
Rodrigues Soromenho

Para mim, esta questão é um pouco difícil de responder porque este Projeto está repleto de momentos que me emocionaram e que por essa razão me marcaram. No entanto, destaco a viagem
ao Parlamento Europeu, sobretudo o momento
em que no final do jantar, os alunos interpelaram
os dois Deputados Europeus. Foi evidente, nesse
momento, a consciência política dos alunos, fruto
do trabalho desenvolvido no âmbito do projeto. Ao
nível interno, destaco o dia do primeiro ato eleitoral para eleger a bancada da Escola. Tratou-se
de um momento de cidadania ativa que muito me
marcou pelo empenho de todos os alunos.

Apesar de o projeto contar com uma reduzida
participação dos alunos da escola por esta estar
limitada ao número de alunos da bancada e pouco mais, penso que ao longo destes anos já passaram pelo projeto mais de 150 alunos, que não
esquecerão jamais a sua participação nas várias
atividades.

3. Que opinião tem deste projeto na vida da
Escola?

Apesar de ser muito restrito o número de participações, a divulgação do projeto na página do
Agrupamento e a afixação dos cartazes publicitários dão alguma visibilidade ao projeto, o que
depois é complementado com a afixação das
propostas da escola e das fotos das atividades.
A nova atividade da eleição da bancada trouxe
uma maior envolvência dos alunos da escola, uma
vez que a campanha eleitoral é feita com base na
defesa de propostas criadas pelas listas concorrentes. O momento do sufrágio envolve todos os
alunos e por isso marca muito a vida da escola.

4. Que sugestões apresenta para a nova
edição?

Uma sugestão que apresento para a nova edição
é a de restringir o número de propostas, para que
seja mais equilibrado o debate. Penso também
que as escolas deviam, para envolver todos os
alunos da escola, adotar a eleição dos elementos
da bancada.

Na primeira reunião da sessão, ordinária de
abril, a Assembleia Municipal deliberou por
unanimidade, aprovar a seguinte composição das Comissões Permanentes:
Comissão de Planeamento, Ordenamento
do Território e Ambiente (Comissão 2)
- 8 elementos: 2 elementos da CDU; 2 elementos do PS; 1 elemento do PPD/PSD.CDSPP; 2 elementos do MSU; 1 elemento do BE.
Comissão Sociocultural (Comissão 3)
- 9 elementos: 2 elementos da CDU; 2 elementos do PS; 2 elementos do PPD/PSD.CDSPP; 2 elementos do MSU; 1 elemento do BE.
Comissão de Desenvolvimento Económico
(Comissão 4) - 6 elementos: 2 elementos
da CDU; 2 elementos do PS; 1 elementos do
PPD/PSD.CDS-PP; 1 elemento do MSU.
Comissão de Administração e Finanças
Autárquicas (Comissão 5) - 9 elementos:
2 elementos da CDU; 2 elementos do PS;
2 elementos do PPD/PSD.CDS-PP; 2 elementos do MSU; 1 elemento do BE.
Comissão de Transportes, Mobilidade e
Segurança (Comissão 6) – 9 elementos:
2 elementos da CDU; 2 elementos do PS;
2 elementos do PPD/PSD.CDS-PP; 2 elementos do MSU; 1 elemento do BE.
Na mesma reunião elegeu por escrutínio
secreto os seguintes coordenadores para
as Comissões Permanentes:
Comissão de Planeamento, Ordenamento
do Território e Ambiente – José Manuel
Lobo da Silva; Comissão Sociocultural – Rui
João Graça Rodrigues; Comissão de Desenvolvimento Económico – Sandra Marília
Martins Rodrigues de Carvalho; Comissão
de Administração e Finanças Autárquicas – João Carlos Guimarães Rodrigues;
Comissão de Transportes, Mobilidade e Segurança – Paulo do Carmo de Sá Caetano.

Assembleia
Municipal
de Jovens vai
ter novidades
em 2019
A 16.ª Assembleia Municipal de Jovens (AMJ),
que em 2019 é subordinada ao tema O Cidadão/
Cidadã do Século XXI – Que Competências?, já
está em preparação. Nesta edição foram introduzidas algumas novidades em relação às anteriores. Uma delas residiu na forma como o tema
foi escolhido que, numa primeira fase, foi eleito
pelas escolas, de entre um conjunto de 10 apresentados aos alunos e professores. Numa fase
seguinte, o tema foi selecionado pela Comissão
de Líderes da Assembleia Municipal, juntamente
com os representantes dos Agrupamentos de
Escolas, por escrutínio secreto.
Este é um modelo que visa promover uma maior
participação da comunidade escolar neste projeto que, tal como nas edições anteriores, engloba
várias iniciativas com o objetivo de proporcionar
aos alunos experiências enquadradas no tema
que vão trabalhar na AMJ 2019.
Mas a próxima AMJ vai ter outra novidade
interessante: a participação de alunos que estiveram envolvidos em edições anteriores, cujas
experiências neste projeto serão certamente
importantes para transmitir aos mais novos os
valores inerentes a uma iniciativa que envolve
a comunidade, e que é de grande valia para a
educação e formação dos jovens.
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Aprovação das
Comissões
Permanentes

Visitas descentralizadas

Assembleia Municipal visitou
Lagoa Pequena e Quinta do Conde
Isabel Castanho e Jorge Lopes
Agrupamento de Escolas de Sampaio

1. Ao longo destas 15 edições qual foi o momento que mais o marcou?

Vários momentos ficarão para a história da Assembleia Municipal de Jovens, mas a participação
no Fórum Mundial da Democracia, no Conselho da
Europa, terá de ser apontado como o mais marcante. Desde logo porque, ao contrário de outras
iniciativas, como as presenças no Parlamento
Europeu, não fomos meros visitantes, mas participantes nos trabalhos. Por outro lado, foi com
enorme orgulho que assistimos à participação ativa de um jovem da nossa AMJ no Plenário, o que
despertou a atenção de outras delegações para o
projeto dinamizado pela Assembleia Municipal de
Sesimbra. Foi, sem dúvida, um momento prestigiante para o nosso concelho.

2. Que opinião tem da participação dos alunos da Escola no projeto?

No geral, os alunos que participam na AMJ interessam-se pela resolução dos problemas do seu
concelho e são sensíveis às questões da cidadania e da participação cívica. Normalmente as
propostas que apresentam são pertinentes, podem ser exequíveis, o que demonstra que estão
atentos à realidade onde vivem. Alguns alunos
do ensino secundário, não podendo participar na
AMJ, têm procurado exercer uma cidadania ativa
noutros espaços.

3. Que avaliação faz do AMJ Projeto?
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estão previstos, e é uma boa oportunidade para
recolher as sugestões dos deputados».
Depois da Lagoa de Albufeira, a comitiva dirigiu-se
para a freguesia da Quinta do Conde, com paragens no Centro de Atividades Ocupacionais e Lar
Residencial da Cercizimbra, em construção, no recinto da Feira Festa, onde deverá ser construído do
Pavilhão Multiusos e o auditório que estava previsto para o terreno da Escola Básica n.º 2, no Fitness
Parque da Avenida de Negreiros, e no Parque da
Várzea, onde ficaram a par de alguns dos projetos
previstos para a zona, como um núcleo museológico, uma oficina de artes, e o alargamento do corredor ecológico até à zona de Negreiros.
A visita terminou na Junta de Freguesia, com
a apresentação por parte do vereador Sérgio
Marcelino do projeto do Corredor Pedonal e Ciclável, que se prolonga desde o Cabeço do Melão
até à fronteira com o concelho do Barreiro, junto
à EN10.

Jorge Paulo

Agrupamento de Escolas da Boa Água

Agrupamento de Escolas Michel Giacometti

1. Ao longo destas 15 edições qual foi o
momento que mais o marcou?

1. Como avalia a participação dos alunos
neste projeto?

Participo neste projeto só há 3 anos, contudo deixará em mim marcas que me acompanharão para
sempre, como professora e cidadã.
A minha primeira sessão da AMJ será para mim
talvez o momento mais marcante. 50 alunos do
3.º ciclo do concelho, a apresentar propostas e
a debater o futuro do concelho, de forma autónoma e muito pertinente, revelando respeito pela
vida democrática. Também não será possível esquecer a participação no Forum Mundial da Democracia em Estrasburgo (2016) com os alunos
representantes de cada bancada escolar. Foram
dias muito gratificantes e enriquecedores.

2. Como avalia o impacto deste projeto na
vida futura dos alunos?

Na minha opinião, corroborada pelo feedback de
antigos alunos que participaram neste projeto, as
aprendizagens adquiridas são de facto aprendizagens para uma vida de cidadania ativa.
A compreensão do papel e das competências das
autarquias, da relevância da participação na vida
da comunidade, o desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre o seu meio envolvente, são
o reconhecimento da necessidade da sua ação.

3. Que opinião tem deste projeto na vida da
Escola?

O AMJ Projeto veio responder a uma crítica que
frequentemente era efetuada pelos alunos, de
que apresentavam muitas propostas, mas raramente eram aplicadas pela Câmara Municipal. A
atribuição de mil euros pela autarquia, para que
cada escola invista numa das suas propostas,
pressupõe vantagens para o projeto e para a formação dos jovens: por um lado, os alunos sentem
que uma das suas ideias é concretizada, e por outro lado, permite-lhes ter a noção de que é importante investir o dinheiro com critério.

Este é um projeto que apesar da sua longevidade
ainda não assumiu na vida das escolas um papel de assinalável relevância. Nesta Escola, nos
últimos anos, os alunos da bancada têm vindo a
fazer a divulgação da AMJ em todas as turmas
do 3.ºciclo, o que provocou o aumento da procura dos alunos em participar no mesmo. Também
a implementação neste agrupamento de outros
projetos de valorização da participação dos alunos, permitiu que a AMJ assuma uma presença
efetiva na vida da escola.

No presente ano letivo alguns dos alunos que
participaram no projeto mostraram-se interessados na temática da educação. Deste modo,
podemos sugerir que o futuro da escola seja assunto de reflexão pelos jovens na próxima edição
da AMJ.

Para a nova edição sugiro que se reforce a divulgação deste projeto no interior de cada agrupamento e que se generalize o envolvimento de
toda a escola.
Este é um projeto que visa o desenvolvimento de
uma vida democraticamente ativa, e no âmbito
das novas directrizes do Ministério da Educação,
o trabalho de preparação das bancadas pode ser
e deve ser alargado a toda a escola.

4. Que sugestões apresenta para a nova
edição?
Tal como tem sido prática em mandatos anteriores, a Assembleia Municipal (AM) promoveu uma
visita para dar a conhecer a realidade do concelho aos deputados deste órgão autárquico. Desta vez, a visita incluiu o Espaço Interpretativo da
Lagoa Pequena, na Lagoa de Albufeira, e a Quinta
do Conde.
Na Lagoa de Albufeira, a presidente da Assembleia Municipal, Odete Graça, referiu que a vinda a
este local estava prevista há algum tempo, e mostrou-se muito agradada com o que tem sido feito
para preservar este sítio muito importante do ponto de vista ambiental. A terminar, lançou um desafio aos eleitos: seria interessante fazermos aqui,
uma Assembleia Municipal temática, concluiu.
A participar na iniciativa pela primeira vez na qualidade de presidente da Câmara Municipal, Francisco Jesus salientou que a visita «reforça a cooperação entre os vários órgãos autárquicos, é fundamental para que os eleitos possam estar mais a
par dos projetos que estão no terreno, e dos que

Ana Pereira

4. Que sugestões apresenta para a nova
edição?

Os alunos participaram no Projeto de forma interessada. Manifestaram curiosidade e até mesmo
surpresa, ao tomarem conhecimento da diversidade e riqueza do património existente no concelho onde vivem.

2. Que opinião tem deste projeto na vida da
Escola?

Para mim, o Projeto da AMJ não tem ainda um impacte ou uma visibilidade significativa na vida da
escola.
Não deixa, no entanto, de se constituir como mais
um dos projetos (incluído no Plano anual de Atividades do Agrupamento) em que a escola esta envolvida. Tem, contudo, a particularidade de incluir
no conhecimento e no currículo dos alunos participantes um saber especial sobre o município e
região onde vivem.
Aliado a estas vertentes, o projeto da AMJ proporciona aos intervenientes um exercício de cidadania
ativa de elevado significado. Ainda mais, quando a
recente regulamentação das ofertas educativas
inscreve nas matrizes curriculares (do ensino básico e secundário) a oferta obrigatória da componente de “Cidadania e Desenvolvimento”.

3. Que avaliação faz do AMJ Projeto?

Considero que o AMJPROJETO se constitui através das aquisições/construções que são feitas
com a verba atribuída, como uma forma de “perpetuar” a memória da participação da Escola no
Projeto da AMJ. Pode também ser encarado pelos
alunos como um reconhecimento e um prémio à
sua participação na AMJ.

4. Que sugestões apresenta para a nova
edição?

Considero que deveria ser ponderada a participação na AMJ dos alunos do ensino secundário,
na sequência da introdução da componente de
“Cidadania e Desenvolvimento” neste nível de escolaridade.
Poderia ser lançado o desafio às escolas/turmas
de, no âmbito das temáticas a abordar na componente de “Cidadania e Desenvolvimento” ou
outras, poderem fazer os seus trabalhos/projetos
tendo por base a realidade/componente local. Os
trabalhos/projetos seriam apresentados a “concurso” à Assembleia Municipal e aqueles que se
destacassem podiam ser apresentados aquando
da sessão final da AMJ.

Elisabete Luís

Carlos Zacarias

1. Ao longo destas 15 edições qual foi o
momento que mais o marcou?

1. Ao longo destas 15 edições, qual foi o
momento que mais o marcou?

2. Que opinião tem da participação dos
alunos da Escola no projeto?

2. Como avalia o impacto deste projeto na
vida futura dos alunos?

Agrupamento de Escolas da Quinta
do Conde

Será muito difícil nomear um momento marcante,
atendendo a que estou no Projeto desde o início,
contudo, a nossa presença no “Forum Mundial da
Educação” em Estrasburgo, em 2016, foi, sem dúvida, distinto de muitas das atividades/eventos/
parcerias ou Visitas de Estudo que realizámos ao
longo destes anos. Será sempre uma experiência única e inigualável para os professores, mas
funcionará como uma experiência de vida para os
alunos, que passará, reiteradamente, pelo sentimento de que há muito a fazer, que há uma vida
lá fora a aguardar pelas suas ideias, pelos seus
contributos para o mundo…

A participação dos nossos alunos tem sido, inequivocamente, muito positiva. Os alunos tem-se
revelado exímios em termos de empenho/trabalho e na qualidade das propostas enunciadas.
Saliento a evolução de muitos na sua vida académica, na capacidade de trabalho, na desinibição
perante o público, na capacidade oratória e em
objetivos em termos do seu próprio futuro. Ao
participarem na vida cívica do seu concelho com
as suas propostas, levou-os a um envolvimento
diferente com a comunidade e com o mundo que
os rodeia, incutindo-lhes espírito crítico, evolução
pessoal e, especialmente, uma atitude cívica muito positiva, pressupondo que, mais tarde, possam
vir a ser cidadãos atentos na sua comunidade ou
na sociedade.

3. Que avaliação faz do AMJ Projeto?

O AMJ Projeto, apesar de recente, já deu mostras
de que cada Escola pode melhorar o seu próprio
espaço educativo, assim como o seu concelho.
Trata-se da concretização de uma proposta de
cada Escola, o que muito agrada aos alunos, pois
veem as suas ideias postas em prática. Na nossa
Escola, com este valor atribuído pela Câmara Municipal, já produzimos um livro em que envolvemos muitos alunos e elementos da comunidade
– Os Jogos Tradicionais no concelho de Sesimbra
– e preparamos-nos para embelezar um espaço
no Cabo Espichel.

4. Que sugestões apresenta para a nova
edição?

A 16.ª edição deveria poder proporcionar mais
momentos de partilha e de debate entre os jovens do concelho. Sob uma perspetiva mais enriquecedora para os alunos e para o concelho,
auguro que seja mais uma edição com propostas
válidas de todas as Escolas com um crescendo a
que já nos fomos habituando.

Agrupamento de Escolas Navegador
Rodrigues Soromenho

Para mim, esta questão é um pouco difícil de responder porque este Projeto está repleto de momentos que me emocionaram e que por essa razão me marcaram. No entanto, destaco a viagem
ao Parlamento Europeu, sobretudo o momento
em que no final do jantar, os alunos interpelaram
os dois Deputados Europeus. Foi evidente, nesse
momento, a consciência política dos alunos, fruto
do trabalho desenvolvido no âmbito do projeto. Ao
nível interno, destaco o dia do primeiro ato eleitoral para eleger a bancada da Escola. Tratou-se
de um momento de cidadania ativa que muito me
marcou pelo empenho de todos os alunos.

Apesar de o projeto contar com uma reduzida
participação dos alunos da escola por esta estar
limitada ao número de alunos da bancada e pouco mais, penso que ao longo destes anos já passaram pelo projeto mais de 150 alunos, que não
esquecerão jamais a sua participação nas várias
atividades.

3. Que opinião tem deste projeto na vida da
Escola?

Apesar de ser muito restrito o número de participações, a divulgação do projeto na página do
Agrupamento e a afixação dos cartazes publicitários dão alguma visibilidade ao projeto, o que
depois é complementado com a afixação das
propostas da escola e das fotos das atividades.
A nova atividade da eleição da bancada trouxe
uma maior envolvência dos alunos da escola, uma
vez que a campanha eleitoral é feita com base na
defesa de propostas criadas pelas listas concorrentes. O momento do sufrágio envolve todos os
alunos e por isso marca muito a vida da escola.

4. Que sugestões apresenta para a nova
edição?

Uma sugestão que apresento para a nova edição
é a de restringir o número de propostas, para que
seja mais equilibrado o debate. Penso também
que as escolas deviam, para envolver todos os
alunos da escola, adotar a eleição dos elementos
da bancada.

Na primeira reunião da sessão, ordinária de
abril, a Assembleia Municipal deliberou por
unanimidade, aprovar a seguinte composição das Comissões Permanentes:
Comissão de Planeamento, Ordenamento
do Território e Ambiente (Comissão 2)
- 8 elementos: 2 elementos da CDU; 2 elementos do PS; 1 elemento do PPD/PSD.CDSPP; 2 elementos do MSU; 1 elemento do BE.
Comissão Sociocultural (Comissão 3)
- 9 elementos: 2 elementos da CDU; 2 elementos do PS; 2 elementos do PPD/PSD.CDSPP; 2 elementos do MSU; 1 elemento do BE.
Comissão de Desenvolvimento Económico
(Comissão 4) - 6 elementos: 2 elementos
da CDU; 2 elementos do PS; 1 elementos do
PPD/PSD.CDS-PP; 1 elemento do MSU.
Comissão de Administração e Finanças
Autárquicas (Comissão 5) - 9 elementos:
2 elementos da CDU; 2 elementos do PS;
2 elementos do PPD/PSD.CDS-PP; 2 elementos do MSU; 1 elemento do BE.
Comissão de Transportes, Mobilidade e
Segurança (Comissão 6) – 9 elementos:
2 elementos da CDU; 2 elementos do PS;
2 elementos do PPD/PSD.CDS-PP; 2 elementos do MSU; 1 elemento do BE.
Na mesma reunião elegeu por escrutínio
secreto os seguintes coordenadores para
as Comissões Permanentes:
Comissão de Planeamento, Ordenamento
do Território e Ambiente – José Manuel
Lobo da Silva; Comissão Sociocultural – Rui
João Graça Rodrigues; Comissão de Desenvolvimento Económico – Sandra Marília
Martins Rodrigues de Carvalho; Comissão
de Administração e Finanças Autárquicas – João Carlos Guimarães Rodrigues;
Comissão de Transportes, Mobilidade e Segurança – Paulo do Carmo de Sá Caetano.

Assembleia
Municipal
de Jovens vai
ter novidades
em 2019
A 16.ª Assembleia Municipal de Jovens (AMJ),
que em 2019 é subordinada ao tema O Cidadão/
Cidadã do Século XXI – Que Competências?, já
está em preparação. Nesta edição foram introduzidas algumas novidades em relação às anteriores. Uma delas residiu na forma como o tema
foi escolhido que, numa primeira fase, foi eleito
pelas escolas, de entre um conjunto de 10 apresentados aos alunos e professores. Numa fase
seguinte, o tema foi selecionado pela Comissão
de Líderes da Assembleia Municipal, juntamente
com os representantes dos Agrupamentos de
Escolas, por escrutínio secreto.
Este é um modelo que visa promover uma maior
participação da comunidade escolar neste projeto que, tal como nas edições anteriores, engloba
várias iniciativas com o objetivo de proporcionar
aos alunos experiências enquadradas no tema
que vão trabalhar na AMJ 2019.
Mas a próxima AMJ vai ter outra novidade
interessante: a participação de alunos que estiveram envolvidos em edições anteriores, cujas
experiências neste projeto serão certamente
importantes para transmitir aos mais novos os
valores inerentes a uma iniciativa que envolve
a comunidade, e que é de grande valia para a
educação e formação dos jovens.
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Bispo de Setúbal veio conhecer o projeto
da Assembleia Municipal de Jovens

Newsletter da Assembleia Municipal de Sesimbra
João Valente

Miguel Ribeiro

Lobo da Silva

A “Ilusão” da Lei 50
da Transferência
de Competências
para as Autarquias

Um sistema
eleitoral
mais democrático

Proteção Civil
Municipal

Esta Proposta de Lei Resultou do Quadro

As medidas destinadas à aproximação dos
cidadãos da política têm sido uma presença constante nos programas eleitorais das
forças candidatas às eleições autárquicas.
É evidente que o afastamento das pessoas
da política tem sobretudo a ver com a perda
de confiança em quem tem o poder de tomar
decisões com repercussões públicas.
Esta realidade não tem apenas uma dimensão local, em que a proximidade dos cidadãos
aos políticos conduz, tendencialmente, a uma
maior participação política, mas também uma
dimensão nacional, vislumbrando-se algumas
iniciativas direcionadas para um maior protagonismo dos cidadãos na escolha dos seus
representantes políticos e para um reforço da
democracia.
Muito recentemente, a “Associação por uma
democracia de qualidade” (APDQ), grupo de
cidadãos liderado pelo ex-líder do CDS-PP,
Ribeiro e Castro, apresentou na Assembleia
da República, no passado dia 03 de Outubro
de 2018, uma proposta de reforma do sistema eleitoral, inspirada no sistema alemão,
que possibilita uma escolha simultânea de
deputados e partidos, e com enquadramento legal na Constituição da República Portuguesa, que no seu artigo 149º CRP prevê
a possibilidade de “círculos plurinominais e
uninominais, bem como a respetiva natureza
e complementaridade, por forma a assegurar
o sistema de representação proporcional”.
Deste forma, a formação das listas sofreria
uma alteração profunda, obrigando os partidos, a braços com a necessidade de agradar
aos eleitores, a um esforço acrescido no sentido de selecionar os melhores candidatos, e
não os candidatos de favor ou de influência,
e permitiria certamente uma redução expressiva da abstenção. A iniciativa em apreço foi
igualmente apresentada pelo grupo de trabalho da “Associação para o Desenvolvimento
Económico” (SEDES) e pela “Associação por
uma Democracia de Qualidade” ao Presidente
da República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa,
que se manifestou sensibilizado com a matéria e com a necessidade de se refletir sobre a
mesma. Pelo bem da democracia!

Depois do que Portugal passou em termos de
incêndios no ultimo ano, pretende o PPD/PSD
destacar o trabalho feito pela Autarquia de
Sesimbra através do seu Gabinete Municipal
de Protecção Civil.
Este gabinete, tem um papel primordial na
prevenção de riscos coletivos, no socorro
a pessoas e bens, e no apoio à reposição da
normaliwdade da vida das pessoas.
Sendo que, todos, enquanto cidadãos, queremos acreditar que os acidentes nunca nos batem à porta, nem sempre valorizamos as questões relacionadas com a nossa segurança.
É importante reconhecermos e confiarmos
que existe um gabinete de protecção civil que
24 horas por dia se encontra alerta para todos
os riscos, e realiza diariamente a sua prevenção e mitigação.
Que verifica e controla a queda de árvores,
que verifica e controla o risco de incêndio no
município através da gestão de combustível
e da vigilância fixa e movel, que realiza a primeira intervenção num incêndio, que realiza
prevenções a eventos municipais e por vezes
colabora com as associações do concelho,
que está presente nas escolas e sensibiliza
os mais novos, que colabora com o comércio
local na formação de primeiros socorros, que
colabora com o gabinete veterinário e com
os demais agentes de proteção civil na recolha de animais, que acompanha exercícios e
simulacros, que planeia e contribui para que
a segurança dos munícipes seja assegurada
aquando da sua frequência em espaços públicos. Que realiza estas e demais funções,
muitas delas nem sempre inerentes às suas
competências legais, no entanto sem nunca
dizer não ou recusar o apoio a qualquer serviço municipal ou concelhio.
Será de questionar como se faz tanto com tão
pouco?
Assim se tem uma grande equipa, assim se
trabalha com gosto, mesmo que nem sempre o reconhecimento seja o merecido, mesmo que nem sempre seja reconhecida como
prioridade a nossa segurança e a dos outros,
mesmo que para nos lembrarmos de que o
serviço está lá seja necessário acontecer,
para que ao mesmo tenhamos de recorrer.
O PPD/PSD agradece aos serviços que se
dedicam ao que realmente importa “AS PESSOAS”.

CDU

No dia 5 de novembro, a presidente da Assembleia Municipal, Odete
Graça, recebeu no Auditório Conde de Ferreira o Bispo de Setúbal,
D. José Ornelas.
O encontro, que resultou de um convite formulado pela Paróquia de
Santiago, decorreu no âmbito do ciclo de visitas pastorais à diocese
de Setúbal, e teve como objetivo tomar conhecimento das atividades
dedicadas aos mais novos, desenvolvidas pela Assembleia Municipal.
Durante o encontro, a autarca apresentou o projeto da Assembleia
Municipal de Jovens, desde o modelo de organização, ao envolvimento das escolas, professores, encarregados de educação, e de

Sessões
descentralizadas
A realização de sessões descentralizadas tem sido uma prática
da Assembleia Municipal, para a aproximar os eleitos das populações, e para que os cidadãos possam ficar a par do trabalho dos
vários órgãos autárquicos em prol do desenvolvimento do concelho
e do bem-estar de todos.
Esta medida tem contado com um parceiro privilegiado, o movimento
associativo concelhio, através da cedência das instalações para acolher os debates. Um gesto que é de saudar, e que é bem revelador
da disponibilidade e do sentido de compromisso dos dirigentes das
várias associações.
Neste âmbito, em dezembro de 2017, o Grupo Desportivo União
da Azoia recebeu a sessão ordinária deste órgão autárquico, que
aprovou por maioria, sob proposta da Câmara Municipal, as Grandes
Opções do Plano e Orçamento para 2018 (GOP). A sessão ficou
ainda marcada pela participação de vários munícipes, que apresentaram aos eleitos algumas das suas preocupações e elogiaram o
modelo das sessões descentralizadas. Dando continuidade a esta
ação, que conta com o contributo de todos os grupos políticos.
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A próxima sessão ordinária da
Assembleia Municipal para discussão das GOP para 2019 vai
ter lugar no dia 14 de dezembro, sexta-feira, às 21 horas, na
União Desportiva e Recreativa
da Quinta do Conde.

um vasto conjunto de entidades, cujo contributo se tem revelado
fundamental, não só para que os mais novos se familiarizem com
a realidade do concelho e do mundo em que vivem, mas também
para lhes proporcionar experiências e vivências que ficarão na sua
memória.
O projeto, que em 2018 assinalou 15 anos de existência, e que, ao
longo do seu percurso, contou com a participação de mais de 700
alunos e muitas dezenas de professores de várias escolas do concelho, mereceu elogios de D. José Ornelas, que felicitou a Assembleia Municipal e todos os parceiros envolvidos.

Eleitos da Assembleia
Municipal visitaram
serviços do Município
No início do ano, a Assembleia Municipal promoveu uma visita dos
eleitos aos serviços da Câmara
Municipal na Fonte de Sesimbra, Apostiça, Quinta do Conde
e Sesimbra. Uma ação que teve
como principal objetivo «promover o conhecimento dos locais
de trabalho afetos à autarquia,
e reforçar o sentido crítico, enquanto órgão fiscalizador da atividade municipal», salientou a presidente da Assembleia Municipal,
Odete Graça.
Para além do reforço da cooperação entre os dois órgãos autárquicos, a visita, acompanhada pelo
executivo da Câmara Municipal
e por técnicos de várias áreas do
município, «foi importante para dar a conhecer aos eleitos o

funcionamento dos serviços, os
trabalhadores, os processos em
desenvolvimento para a qualificação de instalações, os projetos
e investimentos da autarquia, bem
como os problemas que temos
que resolver», sublinhou Francisco
Jesus, presidente da Câmara Municipal.

da Associação de Municípios Portugueses
como um parceiro puro do Governo colocando a montante os interesses dos Municípios e eventualmente das populações em
detrimento dos interesses político-partidários. A Direção Geral de Autarquias local
e o Sr. Ministro da Administração Interna
enviaram cartas para todos os Municípios
e Assembleias Municipais do País, numa atitude que só pode ser vista como expressão
de “desorientação face à legislação”.
Existiu uma pressão para que as Autarquias
não respeitassem a Lei e para que não assumissem, os prazos da Lei em vigor, assim
como as deliberações que ela expressamente
prevê, mas se o governo já conhecia os prazos; Porque não aprovou atempadamente os
diplomas sectoriais?
Ou porque não alterou a data para o prazo
legal?
Refere-se o diploma legal que a Despesa
pública não pode aumentar comparativamente ao ano anterior, independentemente
de transferir despesas de manutenção, apetrechamento, encargos com vencimentos do
pessoal operacional, assistentes técnicos,
encargos com comunicações, encargos com
prestação de serviços Ar Condicionado, Fotocopiadoras (que não tiveram ao longo de
mais de 20 Anos nenhuma recuperação /
manutenção) e hoje vai ser transferido para a
Câmara o que já é insuficiente.
Pretende-se pois responsabilizar a Câmara Municipal com o que a Administração Central não
executou nos últimos 20 Anos. Do ponto de
vista da opinião pública não existirá ninguém
que não goste desta aproximação, mas devemos ter em mente que a Câmara pode deixar de
conseguir executar muitas das suas atribuições
atuais para cumprir as novas competências delegadas pelos Diplomas.
Ao desresponsabilizar o Estado em áreas
como a Saúde ou a Educação, ao mesmo tempo que se mantém o subfinanciamento das
autarquias, fica a dúvida sobre como vão os
Municípios dar cumprimento às funções sociais e assegurar igual nível de oportunidades,
de Norte a Sul do País.
Por isso, afirmamos que este NÃO é um processo de transferência de competências,
mas sim de encargos”, Ou se quiserem antes transferências de incompetências do
governo para o Poder Local.

MSU

PSD

Uma Assembleia
Municipal…
como referência
na região e no país
Esta Assembleia Municipal tem assumido uma
intervenção política empenhada em dignificar
o Poder Local Democrático ao defender o seu
papel de vanguarda na participação dos cidadãos, através da dinamização de projetos e
ações, que resultam de uma prática política de
convergência entre todas as forças políticas e
as populações que nos elegeram.
Aceitamos o compromisso de trabalhar para
cumprir o que é expresso na Lei, mas é determinante também o empenho de todos/as na possecuções de programas e projetos que há muito
nos motivam.
A nossa “pedagogia política” junto dos mais
novos, nomeadamente através da Assembleia
Municipal de Jovens, com 15 anos de idade, é hoje
uma referência na região e no país, fruto das parcerias com escolas, professores, alunos e outras
entidades que se reconhecem neste projeto de
importância vital para a formação dos jovens.
A Certificação de Qualidade, cuja experiência é
única no país, representa um processo inovador,
mas também uma metodologia de trabalho importante dos serviços de apoio para o seu bom
funcionamento.
Trabalhamos nesta Assembleia com uma equipa
jovem e dedicada em intervir na vida do município e próximo das populações… quer através
da descentralização, de reuniões temáticas e
visitas, quer na abordagem de temas de interesse para a vida do município. Acreditamos
que a educação, a pesca, o ambiente, o turismo entre outras áreas importantes como
o próprio ordenamento do território e o próprio
desenvolvimento económico, são matérias que
devem merecer a nossa reflexão.
O futuro é todos os dias quando cooperamos na
sua construção, e esta Assembleia, enquanto
órgão deliberativo, não deve deixar de refletir sobre os problemas do concelho e contribuir para
a sua resolução, sempre em cooperação política
que emerge do nosso trabalho coletivo.
A visão transversal deve reforçar a nossa capacidade de intervir na vida da comunidade local,
assumindo, com determinação, novos desafios,
respeitando as necessidades das populações.

Esta newsletter foi escrita ao abrigo do novo acordo ortográfico.

Visita da Assembleia
Municipal ao concelho

Visita da Assembleia
aos Serviços Municipais
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Bispo de Setúbal veio conhecer o projeto
da Assembleia Municipal de Jovens
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A “Ilusão” da Lei 50
da Transferência
de Competências
para as Autarquias

Um sistema
eleitoral
mais democrático

Proteção Civil
Municipal

Esta Proposta de Lei Resultou do Quadro

As medidas destinadas à aproximação dos
cidadãos da política têm sido uma presença constante nos programas eleitorais das
forças candidatas às eleições autárquicas.
É evidente que o afastamento das pessoas
da política tem sobretudo a ver com a perda
de confiança em quem tem o poder de tomar
decisões com repercussões públicas.
Esta realidade não tem apenas uma dimensão local, em que a proximidade dos cidadãos
aos políticos conduz, tendencialmente, a uma
maior participação política, mas também uma
dimensão nacional, vislumbrando-se algumas
iniciativas direcionadas para um maior protagonismo dos cidadãos na escolha dos seus
representantes políticos e para um reforço da
democracia.
Muito recentemente, a “Associação por uma
democracia de qualidade” (APDQ), grupo de
cidadãos liderado pelo ex-líder do CDS-PP,
Ribeiro e Castro, apresentou na Assembleia
da República, no passado dia 03 de Outubro
de 2018, uma proposta de reforma do sistema eleitoral, inspirada no sistema alemão,
que possibilita uma escolha simultânea de
deputados e partidos, e com enquadramento legal na Constituição da República Portuguesa, que no seu artigo 149º CRP prevê
a possibilidade de “círculos plurinominais e
uninominais, bem como a respetiva natureza
e complementaridade, por forma a assegurar
o sistema de representação proporcional”.
Deste forma, a formação das listas sofreria
uma alteração profunda, obrigando os partidos, a braços com a necessidade de agradar
aos eleitores, a um esforço acrescido no sentido de selecionar os melhores candidatos, e
não os candidatos de favor ou de influência,
e permitiria certamente uma redução expressiva da abstenção. A iniciativa em apreço foi
igualmente apresentada pelo grupo de trabalho da “Associação para o Desenvolvimento
Económico” (SEDES) e pela “Associação por
uma Democracia de Qualidade” ao Presidente
da República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa,
que se manifestou sensibilizado com a matéria e com a necessidade de se refletir sobre a
mesma. Pelo bem da democracia!

Depois do que Portugal passou em termos de
incêndios no ultimo ano, pretende o PPD/PSD
destacar o trabalho feito pela Autarquia de
Sesimbra através do seu Gabinete Municipal
de Protecção Civil.
Este gabinete, tem um papel primordial na
prevenção de riscos coletivos, no socorro
a pessoas e bens, e no apoio à reposição da
normaliwdade da vida das pessoas.
Sendo que, todos, enquanto cidadãos, queremos acreditar que os acidentes nunca nos batem à porta, nem sempre valorizamos as questões relacionadas com a nossa segurança.
É importante reconhecermos e confiarmos
que existe um gabinete de protecção civil que
24 horas por dia se encontra alerta para todos
os riscos, e realiza diariamente a sua prevenção e mitigação.
Que verifica e controla a queda de árvores,
que verifica e controla o risco de incêndio no
município através da gestão de combustível
e da vigilância fixa e movel, que realiza a primeira intervenção num incêndio, que realiza
prevenções a eventos municipais e por vezes
colabora com as associações do concelho,
que está presente nas escolas e sensibiliza
os mais novos, que colabora com o comércio
local na formação de primeiros socorros, que
colabora com o gabinete veterinário e com
os demais agentes de proteção civil na recolha de animais, que acompanha exercícios e
simulacros, que planeia e contribui para que
a segurança dos munícipes seja assegurada
aquando da sua frequência em espaços públicos. Que realiza estas e demais funções,
muitas delas nem sempre inerentes às suas
competências legais, no entanto sem nunca
dizer não ou recusar o apoio a qualquer serviço municipal ou concelhio.
Será de questionar como se faz tanto com tão
pouco?
Assim se tem uma grande equipa, assim se
trabalha com gosto, mesmo que nem sempre o reconhecimento seja o merecido, mesmo que nem sempre seja reconhecida como
prioridade a nossa segurança e a dos outros,
mesmo que para nos lembrarmos de que o
serviço está lá seja necessário acontecer,
para que ao mesmo tenhamos de recorrer.
O PPD/PSD agradece aos serviços que se
dedicam ao que realmente importa “AS PESSOAS”.

CDU

No dia 5 de novembro, a presidente da Assembleia Municipal, Odete
Graça, recebeu no Auditório Conde de Ferreira o Bispo de Setúbal,
D. José Ornelas.
O encontro, que resultou de um convite formulado pela Paróquia de
Santiago, decorreu no âmbito do ciclo de visitas pastorais à diocese
de Setúbal, e teve como objetivo tomar conhecimento das atividades
dedicadas aos mais novos, desenvolvidas pela Assembleia Municipal.
Durante o encontro, a autarca apresentou o projeto da Assembleia
Municipal de Jovens, desde o modelo de organização, ao envolvimento das escolas, professores, encarregados de educação, e de

Sessões
descentralizadas
A realização de sessões descentralizadas tem sido uma prática
da Assembleia Municipal, para a aproximar os eleitos das populações, e para que os cidadãos possam ficar a par do trabalho dos
vários órgãos autárquicos em prol do desenvolvimento do concelho
e do bem-estar de todos.
Esta medida tem contado com um parceiro privilegiado, o movimento
associativo concelhio, através da cedência das instalações para acolher os debates. Um gesto que é de saudar, e que é bem revelador
da disponibilidade e do sentido de compromisso dos dirigentes das
várias associações.
Neste âmbito, em dezembro de 2017, o Grupo Desportivo União
da Azoia recebeu a sessão ordinária deste órgão autárquico, que
aprovou por maioria, sob proposta da Câmara Municipal, as Grandes
Opções do Plano e Orçamento para 2018 (GOP). A sessão ficou
ainda marcada pela participação de vários munícipes, que apresentaram aos eleitos algumas das suas preocupações e elogiaram o
modelo das sessões descentralizadas. Dando continuidade a esta
ação, que conta com o contributo de todos os grupos políticos.
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A próxima sessão ordinária da
Assembleia Municipal para discussão das GOP para 2019 vai
ter lugar no dia 14 de dezembro, sexta-feira, às 21 horas, na
União Desportiva e Recreativa
da Quinta do Conde.

um vasto conjunto de entidades, cujo contributo se tem revelado
fundamental, não só para que os mais novos se familiarizem com
a realidade do concelho e do mundo em que vivem, mas também
para lhes proporcionar experiências e vivências que ficarão na sua
memória.
O projeto, que em 2018 assinalou 15 anos de existência, e que, ao
longo do seu percurso, contou com a participação de mais de 700
alunos e muitas dezenas de professores de várias escolas do concelho, mereceu elogios de D. José Ornelas, que felicitou a Assembleia Municipal e todos os parceiros envolvidos.

Eleitos da Assembleia
Municipal visitaram
serviços do Município
No início do ano, a Assembleia Municipal promoveu uma visita dos
eleitos aos serviços da Câmara
Municipal na Fonte de Sesimbra, Apostiça, Quinta do Conde
e Sesimbra. Uma ação que teve
como principal objetivo «promover o conhecimento dos locais
de trabalho afetos à autarquia,
e reforçar o sentido crítico, enquanto órgão fiscalizador da atividade municipal», salientou a presidente da Assembleia Municipal,
Odete Graça.
Para além do reforço da cooperação entre os dois órgãos autárquicos, a visita, acompanhada pelo
executivo da Câmara Municipal
e por técnicos de várias áreas do
município, «foi importante para dar a conhecer aos eleitos o

funcionamento dos serviços, os
trabalhadores, os processos em
desenvolvimento para a qualificação de instalações, os projetos
e investimentos da autarquia, bem
como os problemas que temos
que resolver», sublinhou Francisco
Jesus, presidente da Câmara Municipal.

da Associação de Municípios Portugueses
como um parceiro puro do Governo colocando a montante os interesses dos Municípios e eventualmente das populações em
detrimento dos interesses político-partidários. A Direção Geral de Autarquias local
e o Sr. Ministro da Administração Interna
enviaram cartas para todos os Municípios
e Assembleias Municipais do País, numa atitude que só pode ser vista como expressão
de “desorientação face à legislação”.
Existiu uma pressão para que as Autarquias
não respeitassem a Lei e para que não assumissem, os prazos da Lei em vigor, assim
como as deliberações que ela expressamente
prevê, mas se o governo já conhecia os prazos; Porque não aprovou atempadamente os
diplomas sectoriais?
Ou porque não alterou a data para o prazo
legal?
Refere-se o diploma legal que a Despesa
pública não pode aumentar comparativamente ao ano anterior, independentemente
de transferir despesas de manutenção, apetrechamento, encargos com vencimentos do
pessoal operacional, assistentes técnicos,
encargos com comunicações, encargos com
prestação de serviços Ar Condicionado, Fotocopiadoras (que não tiveram ao longo de
mais de 20 Anos nenhuma recuperação /
manutenção) e hoje vai ser transferido para a
Câmara o que já é insuficiente.
Pretende-se pois responsabilizar a Câmara Municipal com o que a Administração Central não
executou nos últimos 20 Anos. Do ponto de
vista da opinião pública não existirá ninguém
que não goste desta aproximação, mas devemos ter em mente que a Câmara pode deixar de
conseguir executar muitas das suas atribuições
atuais para cumprir as novas competências delegadas pelos Diplomas.
Ao desresponsabilizar o Estado em áreas
como a Saúde ou a Educação, ao mesmo tempo que se mantém o subfinanciamento das
autarquias, fica a dúvida sobre como vão os
Municípios dar cumprimento às funções sociais e assegurar igual nível de oportunidades,
de Norte a Sul do País.
Por isso, afirmamos que este NÃO é um processo de transferência de competências,
mas sim de encargos”, Ou se quiserem antes transferências de incompetências do
governo para o Poder Local.

MSU

PSD

Uma Assembleia
Municipal…
como referência
na região e no país
Esta Assembleia Municipal tem assumido uma
intervenção política empenhada em dignificar
o Poder Local Democrático ao defender o seu
papel de vanguarda na participação dos cidadãos, através da dinamização de projetos e
ações, que resultam de uma prática política de
convergência entre todas as forças políticas e
as populações que nos elegeram.
Aceitamos o compromisso de trabalhar para
cumprir o que é expresso na Lei, mas é determinante também o empenho de todos/as na possecuções de programas e projetos que há muito
nos motivam.
A nossa “pedagogia política” junto dos mais
novos, nomeadamente através da Assembleia
Municipal de Jovens, com 15 anos de idade, é hoje
uma referência na região e no país, fruto das parcerias com escolas, professores, alunos e outras
entidades que se reconhecem neste projeto de
importância vital para a formação dos jovens.
A Certificação de Qualidade, cuja experiência é
única no país, representa um processo inovador,
mas também uma metodologia de trabalho importante dos serviços de apoio para o seu bom
funcionamento.
Trabalhamos nesta Assembleia com uma equipa
jovem e dedicada em intervir na vida do município e próximo das populações… quer através
da descentralização, de reuniões temáticas e
visitas, quer na abordagem de temas de interesse para a vida do município. Acreditamos
que a educação, a pesca, o ambiente, o turismo entre outras áreas importantes como
o próprio ordenamento do território e o próprio
desenvolvimento económico, são matérias que
devem merecer a nossa reflexão.
O futuro é todos os dias quando cooperamos na
sua construção, e esta Assembleia, enquanto
órgão deliberativo, não deve deixar de refletir sobre os problemas do concelho e contribuir para
a sua resolução, sempre em cooperação política
que emerge do nosso trabalho coletivo.
A visão transversal deve reforçar a nossa capacidade de intervir na vida da comunidade local,
assumindo, com determinação, novos desafios,
respeitando as necessidades das populações.
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