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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SESIMBRA, 

REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018 

 

 ---------- Aos vinte e nove dias do mês de junho de 2018, no Auditório Conde de Ferreira, realizou-se a 

sessão extraordinária 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. Regulamento definitivo do Conselho Municipal de Segurança.-----------------------------------------  

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

 ---------- Pelo Grupo Municipal (GM) 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 Álvaro Manuel de Aguiar Monteiro; ---------------------------------------  

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

Andredina Gomes Cardoso, Luísa Margarida Cagica Carvalho, Bertina Pereira João Duarte, Faustino 

Marques e Afonso Manuel Cardoso Pessoa; -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 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 Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, Vítor Ribeiro Antunes, 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. ------------------------------------------------  

 ---------- Verificaram-se também as presenças do Vereador José Henrique Peralta Polido, que substituiu o 

Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra (CMS), bem como dos Vereadores, Sérgio Manuel Nobre 

Marcelino, Américo Manuel Machado Gegaloto, Carlos Manuel Vicente Silva e Francisco José Pereira Luís.

 ---------- Não estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Francisco Manuel 
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Firmino de Jesus, e a Vice-Presidente, Felícia Maria Cavaleiro da Costa, que justificaram as suas ausências.

 ---------- Informou em seguida que os Deputados, Paulo Caetano e João Pólvora, ambos da Lista do PS, 

haviam comunicado que por razões de ordem pessoal não podiam comparecer tendo sido substituídos 

pelos Deputados Municipais Faustino Marques e Afonso Manuel Cardoso Pessoa, respetivamente. 

Também a Deputada Sónia Lopes, da Lista da CDU, comunicara a sua indisponibilidade por motivos de 

ordem pessoal, sendo substituída pelo Deputado Álvaro Monteiro.Justificou em seguida a ausência do 

Presidente da Câmara Municipal, o qual por motivos inadiáveis e razões de ordem familiar, não podia 

comparecer na sessão, e que por motivo da Vice-presidente da CMS também se encontrar ausente em 

período de férias, indicava o Vereador José Polido como representante da Câmara e de si próprio, 

estando o mesmo habilitado, com a sua anuência prévia, para intervir nos assuntos constantes na Ordem 

de Trabalhos da presente sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Continuando os trabalhos a Presidente da AMS cumprimentou todos os presentes e fazendo uma 

saudação especial ao público e à comunicação social presentes, declarou aberto o Período de Antes da 

Ordem do Dia (PAOD). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Perguntou depois se algum eleito pretendia colocar questões relativas à listagem do expediente 

recebido pela AMS desde a realização da sessão de 15 de junho a qual tinha sido colocada na PAMS, mas 

nenhum deputado diligenciou intervir nesse sentido. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Informou que a presente sessão tinha sido previamente acordada na sessão ordinária de 15 de 

junho dado o número significativo de documentos entregues para o PAOD – 14 documentos. --------------- 

 ----------  Assim para o PAOD da presente sessão tinham sido rececionados 17 documentos: ------------------ 

 ---------- 1 – Voto de Pesar - Falecimento de Lino António Correia (Comissão 1); ---------------------------------- 

 ---------- 2 – Saudação – Pescador de Sesimbra (GM PS); ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- 3 – Saudação – Passagem da Chama da Solidariedade pelo concelho de Sesimbra (GM CDU);  ---- 

 ---------- 4 – Saudação – Dia de África (GM PS); ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 5 – Saudação – Dia Municipal do Bombeiro (GM CDU); ------------------------------------------------------- 

 ---------- 6 – Saudação – Auditório e Pavilhão Multiusos num único espaço (GM MSU);  ------------------------- 

 ---------- 7 – Saudação – Dia internacional da Criança (GM PSD);  ------------------------------------------------------ 

 ---------- 8 - Saudação - Eleição de António Vitorino como Diretor-geral da Organização Internacional para 

as Migrações (GM PS) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 9 – Moção – Transferência de Competências (GM CDU); ----------------------------------------------------- 

 ---------- 10 - Moção – Pelo Término das Obras do centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial da 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 11  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 3 de 81 

 

 

Cercizimbra – Polo da Quinta do Conde (Comissão 1); ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 11 – Moção – Discussão sobre a Eutanásia (GM BE);  ---------------------------------------------------------- 

 ---------- 12 – Moção – Sesimbra contra a eventual saída do concelho da área de influência direta do 

Hospital do Seixal desta futura nova Unidade de Saúde (Comissão 1);  ---------------------------------------------- 

 ---------- 13 – Recomendação – Coreto como entidade Cultural e Patrimonial (GM PSD);  ----------------------- 

 ---------- 14 – Recomendação – Regulação do Estacionamento na Lagoa de Albufeira (GM PS); --------------- 

 ---------- 15 – Recomendação – Remoção da Propaganda Eleitoral (GM MSU); ------------------------------------- 

 ---------- 16 – Recomendação – Realização da Sessão Temática: Pelo Direito a um Final de Vida com 

Dignidade (GM PS);   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 17 – Recomendação – Apoio Animal (GM BE). ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim solicitava que todos os colegas sintetizassem as suas intervenções de forma a que, dentro 

do possível, numa dinâmica de discussão acerca dos documentos em causa, se cumprisse a programação 

já distribuída por todos. Acrescentou que de acordo com o Regimento o PAOD não devia ultrapassar os 

60 minutos, mas certamente todos compreenderiam que seria impossível cumprir o prazo e nessa 

medida os Líderes dos Grupos Municipais tinham sido unânimes em concordar que todos os documentos 

fossem discutidos, independentemente do tempo utilizado. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Outra situação acordada em Comissão de Líderes era que apenas os Votos de Pesar seriam lidos 

por uma questão de respeito e dignidade do ato, mas todos os restantes documentos, incluindo as 

Saudações, seriam apenas projetados. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Informou ainda que se algum cidadão pretendesse usar da palavra no Período de Intervenção 

Aberto aos Cidadãos (PIAC), o PAOD seria interrompido ao fim dos 60 minutos para dar lugar às 

intervenções dos cidadãos e depois seria retomado. --------------------------------------------------------------------- 

 ----------   Cedeu em seguida a palavra ao Primeiro Secretário da Mesa, Deputado João Narciso, para fazer 

a leitura do Voto de Pesar pelo falecimento de Lino António Gonçalves Correia, que se passa a 

transcrever: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Lino António Gonçalves Correia, natural de Sesimbra, economista de formação e proprietário de 

uma conhecida empresa de gestão e auditorias desde sempre se dedicou às causas e raízes desta sua 

terra.  --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Dirigente do Clube Naval de Sesimbra onde alternou entre a presidência e a vice-presidência da 

direção em diversos mandatos sendo um dos responsáveis pela organização de grandes eventos de 

caracter internacional de diversas atividades náuticas, como foi o caso do Campeonato do Mundo de 
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Pesca de Alto Mar em 2004, a sua enorme dedicação a este Clube incentivou à revitalização da sua 

dinâmica desportiva bem como à sua projeção no plano nacional culminando com a construção do novo 

edifício Sede. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  Foi também subdiretor do Jornal Raio de Luz e dirigente do Centro de Estudos Culturais da mesma 

instituição, recuando um pouco mais e tal como muitos outros da sua idade, foi na sua juventude 

dirigente do já extinto grupo “ Ginga no Pandeiro”. ---------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Também as questões autárquicas eram uma preocupação e como tal foi membro desta 

Assembleia Municipal durante dois mantados, 1986/1989 e 1990/1993. No primeiro integrou a Comissão 

de Administração, Finanças e Legislação Autárquica e Atividades Económicas, no segundo mandato foi 

Coordenador da Comissão de Legislação, Finanças e Administração Autárquica. --------------------------------- 

 ----------  Partiu no passado dia 18 do corrente mês deixando certamente um vazio na sua família, amigos e 

colegas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Assim a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 29 de Junho de 2018, associa-se a todos 

neste momento de dor, expressando assim em sinal de reconhecimento, o seu mais sentido pesar. --------- 

 ----------  A Assembleia Municipal de Sesimbra cumpre ainda um minuto de silêncio em sua memória.” ---- 

 ---------- Submetido a votação, o Voto de Pesar foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------- 

 ---------- Foi de seguida guardado um minuto de silêncio em sua memória. ----------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS deu em seguida início à apreciação da Saudação subordinada ao título 

“Pescador de Sesimbra” que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “No passado dia 31 de maio comemorou-se o Dia do Pescador. O Dia do Pescador, instituído em 

1998 através de Resolução do Conselho de Ministros do XIII Governo Constitucional, cujo primeiro-

ministro era António Manuel de Oliveira Guterres, atual secretário-geral da Organização das Nações 

Unidas, visa homenagear os pescadores e suas comunidades de cidades e vilas do litoral português. ------ 

 ---------- As comunidades piscatórias estiveram na origem das antigas póvoas marítimas, que 

gradualmente se foram estendendo por todo o litoral, assegurando, quantas vezes, os primeiros passos na 

ocupação de novas terras.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Apesar de protagonistas, por inteiro, de uma das atividades mais duras e perigosas desenvolvidas 

no decurso da longa história da humanidade, os pescadores raramente viram devidamente reconhecidos 

os seus direitos e importância na sociedade, direitos e estatuto que, com toda a legitimidade, sempre 

poderiam reivindicar.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Se no passado e por largo tempo, o pescador teve de ultrapassar as maiores dificuldades, por 
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insuficiência de conhecimento e da tecnologia disponível, para assegurar a sua sobrevivência e garantir o 

ganho indispensável para si e sua família, também muitos dos profissionais dos dias de hoje, ainda que 

com melhores meios à sua disposição na maior parte dos casos, não deixam de se confrontar no dia-a-dia 

com os problemas que uma atividade de risco tem forçosamente de implicar, motivos estes mais do que 

suficientes para que, justificadamente, mereçam o reconhecimento público da importância desta 

profissão na sociedade portuguesa a todos os níveis e em todas as épocas. --------------------------------------- 

 ---------- No caso de Sesimbra, o contributo do pescador e de toda a atividade que com ele se relaciona é 

bastante relevante para o traço identitário da população do Concelho, estando intrinsecamente refletido 

nas suas diferentes formas de expressão social e cultural. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Também em termos económicos, o pescador e o setor das pescas representam uma das principais 

atividades no Concelho. Deste setor depende a sustentabilidade económica e social de elevado número de 

famílias, estejam elas ligadas diretamente às atividades de captura, comércio e transformação de 

pescado ou através de atividades conexas, mas de elevada relevância nas três Freguesias do Concelho, 

como é o caso do turismo e da restauração.  ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por estes motivos, e reconhecendo a importância do papel desempenhado pelo pescador de 

Sesimbra e o contributo decisivo que este dá ao sentido de pertença das gentes do nosso Concelho, vem o 

Partido Socialista propor uma Saudação ao Pescador de Sesimbra e suas famílias. ------------------------------ 

 ---------- Após aprovada, deverá ser dado conhecimento da presente saudação à Camara Municipal de 

Sesimbra, Juntas e Assembleias da Freguesia do Concelho de Sesimbra, Conselho Municipal das Pescas de 

Sesimbra, Artesanalpesca, Sesibal, Associação dos Armadores de Pesca Artesanal Local do Centro e Sul, 

Associação do Sul de Armadores da Pesca Costeira e Construção Naval, Mútua dos Pescadores, Docapesca 

– Portos e Lotas, SA, Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, órgãos de comunicação social local 

e regional.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias cumprimentou todos os presentes e referiu que o objetivo do 

documento era saudar o Pescador de Sesimbra, o papel que desempenhava no Concelho e a forma como 

a comunidade piscatória caraterizava a gente que vivia no Concelho. ----------------------------------------------- 

 ---------- Usou em seguida da palavra a Presidente da Junta de Freguesia de Santiago, Laura Correia, que 

após cumprimentar todos os presentes sugeriu algumas alterações à Saudação: -------------------------------- 

 ---------- Paragrafo 3º onde se lia “os pescadores raramente viram devidamente reconhecidos os seus 

direitos e importância na sociedade, direitos e estatuto que, com toda a legitimidade, sempre poderiam 

reivindicar” fosse substituído por: os pescadores raramente viram devidamente reconhecidos os seus 
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direitos e importância na sociedade, direitos e estatuto devido, nomeadamente, às adversas políticas 

tanto Nacionais como Europeias, a integração de Portugal na União Europeia teve um impacto fortíssimo 

no sector da pesca, tal impacto ficou especialmente marcado pela redução da dimensão da frota, do 

emprego e da sua importância relativa na economia; também à falta de investimento em meios 

científicos e tecnológicos para conhecer de facto os recursos piscícolas para definir as medidas 

necessárias à manutenção das “ espécies"; assim como é feita a comercialização no sector, decorrente da 

formação dos preços na primeira venda. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Parágrafo 4.º onde se lia: “o pescador teve de ultrapassar as maiores dificuldades, por 

insuficiência de conhecimento” fosse substituído por o pescador teve de ultrapassar as maiores 

dificuldades através do conhecimento empírico que transmitiu de geração em geração, pois a tecnologia 

disponível era diminuta, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Parágrafo 5º onde se lia “No caso de Sesimbra, o contributo do pescador e de toda a atividade que 

com ele se relaciona é bastante relevante para o traço identitário da população do Concelho, estando 

intrinsecamente refletido nas suas diferentes formas de expressão social e cultural” devia ser introduzida 

a frase tem mais de 5.000 anos, entre as palavras “relaciona e “bastante” sugerindo que o parágrafo 

ficasse da seguinte forma: No caso de Sesimbra, o contributo do pescador e de toda a atividade que com 

ele se relaciona tem mais de 5.000 anos, sendo bastante relevante para o traço identitário da população 

do Concelho, estando intrinsecamente refletido nas suas diferentes formas de expressão social e cultural.

 ---------- Parágrafo 6.º sugeriu que se acrescentasse o seguinte: Lamentamos que atualmente o Pescador 

de Sesimbra, ainda se debata com os problemas acima mencionados, acrescido da escassez de cursos 

profissionais, que deveriam ser administrados pelo FOR-MAR, na justa medida, das necessidades dos 

nossos homens do mar.- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS referiu que tendo em atenção as alterações propostas dava a palavra ao 

Deputado Miguel Ribeiro e seguidamente acordariam uma forma para melhor apreciação das alterações, 

nomeadamente por parte do Grupo Municipal do PS. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro cumprimentou todos os presentes e referiu que a Saudação continha 

a justificação que se lhe impunha. O GM da MSU identificava-se com o seu teor mas as propostas de 

alteração seriam bem-vindas na medida em que a podiam enriquecer, no entanto considerando a forma 

como a Saudação já estava elaborada, o GM do MSU não teria qualquer dúvida em votar favoravelmente.

 ---------- A Presidente da AMS disse que considerando as alterações significativas à Saudação solicitava 

que as mesmas fossem entregues à Unidade de Apoio para que pudesse ser distribuída pelos Grupos 
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Municipais uma vez que se tornava necessário compreender exatamente o seu conteúdo. Assim sugeria 

que se passasse de imediato à apresentação da Saudação seguinte e posteriormente se voltasse à 

apreciação da Saudação ao Pescador para debate final e votação. --------------------------------------------------- 

 ---------- Esta sugestão foi aceite por todos os Grupos Municipais tendo em seguida cedido a palavra ao 

Deputado João Valente para apresentação da Saudação subordinada ao título “Passagem da Chama da 

Solidariedade pelo Concelho de Sesimbra” que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 

 ---------- “Chegou ao concelho do Sesimbra, no dia 11 de abril, um dos momentos altos da Festa da 

Solidariedade, que em 2018 cumpriu a sua 12ª edição. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Chama da Solidariedade efetuou-se nos 13 concelhos do distrito de Setúbal que acolheu o 

evento anual da CNIS tendo a edição 2018 resultado numa viagem que percorreu o distrito ao longo de 

nove meses. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No início de setembro de 2017, a Chama da Solidariedade encetou o percurso pelo distrito de 

Setúbal, no concelho do Seixal, seguiu por Almada, Palmela, Santiago do Cacém, Sines, Alcácer do Sal, 

Grândola, Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete e Sesimbra, e por fim, a cidade de Setúbal. -------------------- 

 ---------- Trata-se de uma grande iniciativa da CNIS a que a União Distrital deu uma configuração diferente 

e, assim, fez chegar a todos os pontos do distrito com o envolvimento de centenas de IPSS, que quiseram 

receber a Chama e promover iniciativas numa ação que envolveu toda a sociedade civil destacando-se o 

papel das diversas autarquias, que foram também as grandes dinamizadoras. ----------------------------------- 

 ---------- Será de realçar e dar ênfase às instituições e das próprias IPSS sobre as estruturas que existem e à 

forma como apoiam. Nos dias de hoje, as instituições são mais compreendidas por todas as comunidades 

olhando como alguém a quem não só vai pedir, mas olhando primordialmente para o serviço que prestam 

nas suas comunidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A viagem de nove meses da Chama da Solidariedade pelo Distrito de Setúbal terminou com a 

entrega ao presidente da CNIS do «Livro da Solidariedade», uma iniciativa que recolheu, ao longo dos 

nove meses de viagem da Chama, as mensagens solidárias das muitas instituições, que conta com 

centenas de folhas e com diferentes expressões plásticas. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em Sesimbra os resultados da iniciativa mostram que as instituições ao longo dos anos foram 

capazes de concretizar mostrando empenho e fulgor Associativo, sendo este um momento de afirmação 

do trabalho e perseverança diários das Instituições Particulares de Solidariedade Social. ---------------------- 

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra, em reunião do dia 29 de junho de 2018, apresenta as 

sinceras saudações a todos os participantes na Chama da Solidariedade. ------------------------------------------ 
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 ---------- Dar Conhecimento a: CNIS; UDIPSS; Câmara Municipal de Sesimbra; Junta de Freguesia de 

Santiago; Junta de Freguesia do Castelo; Junta de Freguesia da Quinta do Conde; Centro Comunitário da 

Quinta do Conde; Centro Paroquial de Bem-estar Social do Castelo de Sesimbra; Liga dos Amigos da 

Quinta do Conde; Paróquia da Quinta do Conde; Bombeiros Voluntários de Sesimbra; Externato de Santa 

Joana; Associação de Beneficência de Amizade e Solidariedade (ABAS); Casa do Povo de Sesimbra; Centro 

de Estudos Culturais e de Ação Social Raio de Luz; Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra; Cercizimbra.” 

 ---------- O Deputado João Valente cumprimentou todos os presentes e disse que este documento 

representava a chegada da Chama da Solidariedade ao Concelho de Sesimbra no dia 11 de abril. Fora a 

12ª edição e passara por todos os Concelhos de Setúbal. Tratava-se de uma grande iniciativa e o objetivo 

da saudação era dar enfase ao trabalho desenvolvido pelas instituições envolvidas nesta iniciativa da 

Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS).  ---------------------------------------------------- 

 ---------- Usando da palavra, o Deputado Lobo da Silva começou por cumprimentar todos os presentes e 

referiu que o GM do PSD não tinha nada a opor à Saudação mas solicitava ao GM proponente a inclusão 

de entidades a remeter a Saudação, nomeadamente as Igrejas da Freguesia do Castelo. ---------------------- 

 ----------  O Deputado João Valente respondeu que já constava na Saudação o Centro Paroquial de Bem-

estar Social do Castelo de Sesimbra, pelo que em princípio todos os párocos receberiam o documento. -- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva referiu que iria fazer chegar à UAAM uma listagem de entidades para 

poderem ser acrescentadas à Saudação no caso de ainda não estarem mencionadas. -------------------------- 

 ---------- Não havendo mais intervenções a Presidente da AMS colocou à votação a Saudação atrás 

transcrita tendo merecido aprovação unânime. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Cedeu em seguida a palavra à Deputada Andredina Cardoso para fazer a apresentação da 

Saudação com o título “Dia de África” que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------- 

 ---------- “No passado dia 25 de Maio, celebrou-se em todo o mundo o Dia de África. ----------------------------  

 ---------- Apesar das diligências efetuadas pelo congresso Pan-Africano desde a sua fundação em 1900, 

apenas a 15 de Abril de 1958, a convite do Primeiro-ministro do Gana Dr. Kwame Nkrumah, foi possível 

realizar o Primeiro Congresso dos Estados Africanos Independentes em Acra, no Gana.  ----------------------- 

 ---------- O referido congresso, viria a lançar as bases para que 5 anos mais tarde, a 25 de Maio de 1963, na 

presença de 30 dos 32 países africanos então independentes, em Adis Abeba, na Etiópia, fosse fundada a 

Organização da Unidade Africana (OUA), com o objetivo inicial de incentivar a descolonização de Angola, 

Moçambique, África do Sul e a então Rodésia do Sul, que atualmente conhecemos como Zimbawe. -------- 

 ---------- Aquele congresso teve como anfitrião o Imperador Haile Selassie que na altura exclamou “Possa 
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esta convenção da união durar mil anos”. Em 2012 a União Africana substitui OUA e hoje, fortemente 

comprometida com a Agenda 2063, sob o lema A África que Queremos, a União Africana, baseada em 7 

aspirações, aposta na “concretização no século XXI como século de África”. --------------------------------------- 

 ---------- Apesar da relação incontornável de Portugal com África, nas mais diversas vertentes, de termos 

16 embaixadas africanas sediadas em Portugal e de Portugal ter 32 missões diplomáticas em África, assim 

como, do número ainda não expresso em estatísticas de Afrodescendentes em solo português, o Dia de 

África continua a não ter expressão em Portugal.  ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Em paralelo com essa expressão, para além Dr.ª Francisca Van Dunem, Ministra da Justiça em 

Portugal, a participação política dos Afrodescendentes na Assembleia da República Portuguesa, nos pós 

25 de Abril conta toda a sua história com um digno palmo, Celeste Correia (PS), Fernando Ká (PS), Manuel 

Correia (PCP), Hélder Amaral (CDS) e Nilza de Sena (PSD). -------------------------------------------------------------- 

 ---------- A expressão mais visível de África na Europa é a sua diáspora. ---------------------------------------------- 

 ---------- A nível europeu, Suécia foi em 2006 o primeiro país com uma Ministra Afrodescendente - Manuela 

Ramin-Osmundsen, seguiu-se a Noruega em 2007 com Nyamko Sabuni. Mais recentemente em 2012 

França com Christiane Taubira e Itália com Cecile Kyenge em 2013.  ------------------------------------------------- 

 ---------- Numa outra perspetiva, e apenas a título de exemplo, a vice presidente do Partido Socialista a 

nível Europeu é Janira Hopher Almada, de origem cabo-verdiana. ---------------------------------------------------- 

 ---------- De acordo com a Constituição da República Portuguesa, Capítulo II, Artigo 48º - 1. “Todos os 

cidadãos têm o direito de tomar parte na vida política e na direção dos assuntos públicos do país, 

diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos.” ---------------------------------------------- 

 ---------- No entanto, citando um ditado do povo Malinke “Se esperarmos pelo amanhã, o amanhã virá. Se 

não esperarmos pelo amanhã, o amanhã virá”. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “O silêncio é tão contraditório que às vezes alivia e outras sufoca”.  --------------------------------------- 

 ---------- Face ao exposto, e para que no concelho de Sesimbra este dia não passe despercebido por mais 

um ano, a Assembleia Municipal propõe uma Saudação ao Dia de África. ------------------------------------------  

 ---------- Dar conhecimento da presente saudação a:  ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Grupos Parlamentares da Assembleia da República; Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas de 

Freguesia e Assembleias de Freguesia do Concelho de Sesimbra; Alto Comissariado para as Migrações; 

Embaixadas de África sediadas em Portugal.” ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Deputada Andredina Cardoso cumprimentou todos os presentes e explicou que a Saudação 

tinha a ver com o facto de no passado dia 25 de maio se ter comemorado o Dia de África e as relações 
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que Portugal mantinha para com Países Africanos que se expressavam de várias formas. Portanto fazia 

todo o sentido a apresentação da Saudação. Falava do contexto do próprio Dia de África e no fundo da 

expressão de diáspora a nível de Portugal e Europa. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Usou da palavra a Deputada Sandra Carvalho que cumprimentou todos os presentes e disse que 

pretendia prestar uma informação adicional que provavelmente a Deputada Andredina desconhecia. No 

âmbito de uma iniciativa que a CMS tinha que se chamava “Projeto Cem Diferenças Sem Diferença” todos 

os anos existia um País que era eleito como o País a celebrar uma iniciativa que pretendia a inclusão e o 

conhecimento de diversas culturas, bem como a partilha de determinadas experiências. Já se realizara 

com Cabo Verde e outros Países de África e a CMS, no âmbito dessa iniciativa, celebrara várias tradições 

africanas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Valente iniciou por dizer que o GM da CDU iria votar favoravelmente o 

documento, no entanto queria deixar duas notas. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- No 5.º parágrafo era referido na parte final que “o Dia de África continua a não ter expressão em 

Portugal” mas diria que o Dia de África era celebrado em diversos países em todo o mundo.  --------------- 

 ---------- Esse Dia era comemorado em Portugal e no caso concreto em Sesimbra como a Deputada Sandra 

Carvalho já mencionara. Também destacava a Junta de Freguesia da Quinta do Conde que já organizara 

festividades culturais, exposições, debates e recordava um onde fora destacado o papel da mulher em 

Cabo Verde. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A segunda nota prendia-se com o Movimento Associativo que tinha uma responsabilidade 

acrescida para destacar efetivamente o dia nas suas associações. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Ao terminar referiu que as comemorações ocorriam em diversos países no mundo mas apenas no 

Uganda, Mali, Namíbia, Zâmbia e Zimbabué era feriado. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que a relação de Portugal com África já tinha tido melhores dias. 

Eram enviados processos para serem julgados em África. --------------------------------------------------------------- 

 ---------- O GM do PSD iria votar favoravelmente a Saudação mas também gostaria que a AMS um dia 

soubesse que tinha sido votada uma Saudação a Portugal em África. ----------------------------------------------- 

 ---------- Sugeriu depois que a Saudação também fosse remetida para conhecimento, às embaixadas de 

África que tinham residência em Portugal. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomando o uso da palavra a Deputada Andredina Cardoso referiu que conhecia o “Projeto Cem 

Diferenças Sem Diferença” e que inclusivamente já participara de várias formas nas comemorações. ----- 

 ---------- Esclareceu depois que era mencionado na Saudação que “o Dia de África continua a não ter 
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expressão em Portugal” porque se perguntasse a alguém a data do dia de África as pessoas 

desconheciam. Obviamente existiam algumas comemorações, não era completamente neutro, mas tendo 

em conta a relação estreita que Portugal tinha com a África e a manifestação de África que existia em 

Portugal, de várias formas, considerava que existia pouca expressão. ----------------------------------------------- 

 ---------- Quanto a África celebrar o Dia de Portugal relembrava que África tinha 54 países e a relação de 

Portugal com África não era a mesma em todos os países. Se se estivesse a falar de Países de expressão 

portuguesa seria uma situação mas falar de África no seu conjunto já seria um pouco diferente. ----------- 

 ---------- Questionada pela Presidente da AMS se aceitava a sugestão do Deputado Lobo da Silva quanto ao 

envio da Saudação às embaixadas, a Deputada Andredina Cardoso respondeu que o GM do PS aceitava a 

sugestão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que quando falara em África referia-se aos Países de Língua 

Oficial Portuguesa. Existiam países em África que não falavam português e com os quais Portugal não 

mantinha relações. Se se tinha que reconhecer que África, nomeadamente os PALOP, eram importantes 

para Portugal também se devia reconhecer que Portugal ao longo dos anos e de história fora muito 

importante para África, e não via qualquer saudação ao dia de Portugal por parte desses países, talvez 

esta Saudação fosse o pontapé de saída. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Deputada Andredina Cardoso respondeu que Portugal também tinha muito boas relações com 

vários países que não eram de expressão portuguesa. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não havendo mais intervenções a Presidente da AMS submeteu à votação a Saudação atrás 

escrita com a inclusão do envio também às embaixadas de África com residência em Portugal, tendo sido 

aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Continuando os trabalhos declarou aberta a apreciação e debate sobre a Saudação sob o título 

“Dia Municipal do Bombeiro” que se passa a transcrever: -------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Os Bombeiros têm como missão a proteção da vida humana, seja na prevenção e no combate a 

incêndios seja no auxílio a pessoas e bens em perigo, muitas em situações graves e de grande 

complexidade. Têm como propósito maior prestar socorro às populações.  ---------------------------------------- 

 ---------- Também são chamados a emitir pareceres em questões de prevenção e segurança contra risco de 

incêndios, sinistros e participam em atividades de proteção civil e muitas outras missões. -------------------- 

 ---------- Apoiam e desenvolvem atividades de âmbito social, bem como, campanhas de limpeza e de 

solidariedade de apoio a situações que visem ações pro humanitárias. --------------------------------------------- 

 ---------- Ser Bombeiro é ser Vida. É dar mais do que se recebe. É dar sempre mais. É receber os outros, a 
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sua vida nas suas mãos, as suas expetativas na sua dedicação. É trabalhar de alma e coração. Ser 

Bombeiro é devoção. É coragem e determinação. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Seja na qualidade de profissional seja como voluntário, mais do que uma profissão, ser Bombeiro 

é um Dom. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Considerando a comemoração do Dia Municipal do Bombeiro no passado dia 13 de Maio, que 

homenageou homens e mulheres que ao longo de mais de uma centena de anos de serviço voluntário, 

abnegado e imensurável à comunidade, com registo de inúmeros atos de coragem no salvamento de 

vidas e bens, muitas vezes com o sacrifício da própria vida. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Considerando que estes homens e mulheres têm servido o seu povo, 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, ano após ano, independentemente dos momentos menos bons, que muitas vezes os podem fazer 

desanimar, mas que imbuídos de um espírito de cidadania, valor e humanidade, estão sempre disponíveis 

para a comunidade deste concelho, que encontra no Bombeiro o AMIGO de todas as horas. ----------------- 

 ---------- Bem seja o seu lema Vida por Vida! --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida no dia 29 de junho de 2018, delibera enviar a 

presente saudação: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- À Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra e através desta entidade a 

todos os Bombeiros e trabalhadores; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- À Comunicação Social Local.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Deputada Paula Rodrigues cumprimentou os presentes e referiu que os Bombeiros tinham 

como função a proteção da vida humana, fosse na prevenção ou no combate a incêndios, no auxílio a 

pessoas, bens e a empregos, e tinha como pressuposto maior prestar o apoio às populações. --------------- 

 ----------  No passado dia 3 de maio comemora-se o dia municipal do bombeiro que homenageara homens 

e mulheres que ao longo da vida e durante mais de uma centena de anos de trabalho voluntário 

abnegado e mensurável haviam trazido à comunidade o apoio com registo de inúmeros atos de coragem 

no salvamento de vidas e bens, muitas vezes em sacrifício da sua própria vida. Considerando que estes 

homens e mulheres serviam 24 horas por dia, 7 dias por semana, ano após ano, imbuídos num espirito de 

cidadania, valor e humanidade, sempre disponíveis para a comunidade deste concelho, o GM da CDU 

nesta Assembleia Municipal, saudava os Bombeiros Voluntários de Sesimbra em particular, e em geral os 

Bombeiros Voluntários do País.   ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou de seguida da palavra o Deputado Sérgio Faias que quis deixar a satisfação com que o GM  

do PS via a Saudação e salientou o facto da instituição do Dia Municipal do Bombeiro, que fora uma 
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proposta do PS, ter tido acolhimento na Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Não havendo mais intervenções, a Presidente da AMS colocou à votação a Saudação atrás 

transcrita tendo merecido a aprovação unânime. ------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Declarou em seguida aberta a apreciação da Saudação subordinada ao tema “Auditório e 

Pavilhão Multiusos num único espaço” que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------- 

 ---------- “A incrementação e divulgação de programas culturais, artísticos e empresariais no Concelho de 

Sesimbra é fundamental para o desenvolvimento social e cultural das populações. ------------------------------ 

 ---------- A Quinta do Conde é a freguesia do concelho de Sesimbra que maior investimento demanda ao 

nível de equipamentos culturais, sendo evidente a necessidade de um complexo que ofereça aos 

munícipes o maior número possível de valências e serviços. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- O executivo camarário optou por agregar num único espaço na Freguesia da Quinta do Conde um 

Auditório e um Pavilhão Multiusos, o que muito nos apraz, considerando que vai ao encontro de uma das 

propostas que constava do programa eleitoral do MSU, em que se propunha a construção de um Centro 

Cultural na Freguesia da Quinta do Conde com Biblioteca Municipal, Sala de Espetáculos, Sala de 

Exposições e Espaço Multiusos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, não podemos deixar de nos congratular com tal opção, considerando ainda que o esforço 

financeiro subjacente garantirá a concretização dos objetivos por todos almejado. ----------------------------- 

 ---------- Face ao exposto, a Assembleia a Municipal de Sesimbra, reunida em 29/06/2018, delibera saudar 

a opção do executivo camarário em agregar num único espaço na Freguesia da Quinta do Conde um 

Auditório e um Pavilhão Multiusos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- DAR CONHECIMENTO--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Câmara Municipal de Sesimbra, Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho, Comunicação 

social local e regional.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Cedendo a palavra ao Deputado João Rodrigues este iniciou por cumprimentar todos os 

presentes e disse que o GM do MSU decidira apresentar a Saudação porque entendera que a opção 

tomada pelo Executivo de concentrar o Auditório e o Pavilhão Multiusos num espaço único dava um cariz 

de centro cultural em que era possível agregar no mesmo espaço várias iniciativas com uma vantagem 

para os seus utilizadores que passava a ser uma zona central neste tipo de atividades que muito a Quinta 

do Conde precisava, para além de que ia ao encontro daquilo que o GM do MSU defendia no programa 

das eleições em 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomando o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva disse que também o GM do PSD se 
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congratulava por aquela opção do Executivo, no entanto, como fora explicado aquando da visita dos 

eleitos à Freguesia, se o auditório seria implementado em terreno municipal, na parte do pavilhão 

multiusos, já os acessos e áreas adjacentes iriam ocupar terrenos que não eram do Município, terrenos 

esses que teriam de ser expropriados ou negociados com os proprietários, e era nesse aspeto que residia 

a questão porque se se partisse para a negociação para dar terrenos na Ribeira do Marchante ou nalguns 

terrenos na Ribeira do Marchante na AUGI 24 era evidente que se partia para uma negociação difícil.  --- 

 ---------- Julgava que o Município tinha todas as condições para fazer um bom acordo para ambas as 

partes devendo existir um equilíbrio de forças, sendo que o GM do PSD disponibilizava-se desde já para 

cooperar com a Câmara Municipal de Sesimbra no que concerne a uma matéria de revisão do Plano de 

Urbanização da Quinta do Conde. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou depois da palavra o Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde que saudou 

todos os presentes, aproveitando a oportunidade para manifestar o seu pesar pelo falecimento e hoje 

sepultado de um antigo membro desta Assembleia Municipal e primeiro candidato da CDU, em 1989, à 

Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde, Francisco Coelho Virgínia. ------------------------------------------ 

 ---------- Disse depois, relativamente à Saudação do GM do MSU, que a CDU não se identificava 

totalmente com o programa eleitoral do MSU, sendo que na última reunião da Assembleia de Freguesia 

da Quinta do Conde fora apresentado um documento muito mais controverso que este onde fora 

afirmado que constava da Saudação a referencia ao programa eleitoral porque este aspeto fazia parte do 

programa eleitoral.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Nem a CDU conhecia esse programa eleitoral, nem tinha que o conhecer. Nos documentos que 

tivera oportunidade de ver não estava essa intenção, mas mesmo que estivesse não fazia sentido colocar 

a referência na Saudação porque se pretendia que fosse uma Saudação da Assembleia Municipal, e nesse 

sentido, para que obtivesse uma vontade expressiva da Assembleia Municipal, a CDU sugeria que o 

terceiro parágrafo terminasse na segunda linha com a frase “o que muito nos apraz”, eliminando toda a 

referência ao anunciado programa eleitoral do MSU, e já seria completamente diferente se em vez disso 

fosse referido um documento da Câmara Municipal elaborado em 2008 intitulado “Programa Integrado 

de Valorização da Quinta do Conde”. Nessa altura ainda não existia o MSU mas já existiam sesimbrenses, 

mas o documento estava bem expresso e explicito na Feira Festa da Quinta do Conde.  ----------------------- 

 ---------- Tomou em seguida o uso da palavra o Deputado Faustino Marques que cumprimentou todos os 

presentes e referindo-se à Saudação apresentada pelo MSU disse que o PS, já no mandato de 2009/2013 

apoiara essa proposta inicial. O PS apoiara a construção do Pavilhão Multiusos para o local inicial como 
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apoiava a sua transferência para o local agora indicado. Era uma infraestrutura que fazia falta à Quinta do 

Conde e era preciso que fosse construída independentemente do local. Na sua opinião não valia a pena 

divergências porque desde que fosse bom para a população devia ser apoiado, agora se era o Partido A, B 

ou C não interessava. A CDU lançara a proposta e o PS também aprovara.----------------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Rodrigues, tomando o uso da palavra, disse que o que o seu GM valorizava era 

a concentração num único espaço. O título do documento estava perfeito. O que o MSU entendia e na 

sequência daquilo que fora transmitido na visita dos eleitos realizada no dia 9 de junho fora a 

concentração dos dois equipamentos e isso era o básico e o importante e não chocava com nenhum 

programa de outros partidos. O MSU estava satisfeito por ter sido tomada aquela opção e entendia que 

era mais vantajoso para a Quinta do Conde ter estruturas que eram diferenciadas mas ao mesmo tempo 

estavam próximas correspondendo melhor às necessidades da população da Quinta do Conde. ------------ 

 ---------- O Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde referira que tinha sido presente um 

documento sobre o assunto na Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde, mas esse não tinha sido 

elaborado pelo GM do MSU. Cada um tinha a sua personalidade e forma de apresentar documentos. ---- 

 ---------- O GM do MSU na Assembleia Municipal apresentava os seus documentos com grande coerência, 

precisão e respeito pela Assembleia Municipal, e a referência ao programa que tivera o cuidado de 

imprimir, mas era evidente que aquilo que quisera dizer fora que, para além de reconhecer a vantagem 

da opção da Câmara, o MSU também defendera aquela posição. Não estavam a dizer que a Câmara fora 

atrás do MSU. A Câmara não tinha nenhuma cotação de decisão condicionada pelo MSU, mas já agora 

gostaria de ficar congratulado por o MSU ter defendido a mesma posição. Na sua opinião aquilo era 

democracia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS questionou o Deputado se o GM do MSU aceitava a sugestão apresentada 

pelo Presidente de Junta de Freguesia da Quinta do Conde no sentido da alteração do terceiro parágrafo, 

tendo o Deputado João Rodrigues respondido que a referência ao programa eleitoral do MSU se devia 

manter. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde disse que registava essa nota. Referiu 

que a CDU não tinha a obrigação de saudar o programa eleitoral do MSU, iria observar o sentido de 

votação dos outros Grupos Municipais. Se fazia tanta questão em fazer referência ao passado então que 

se fizesse referência ao documento amplamente divulgado da iniciativa da Câmara Municipal, o 

“Programa Integrado de Valorização da Quinta do Conde” que estivera exposto no Pavilhão da Câmara 

Municipal na Feira festa da Quinta do Conde.    ---------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- O Deputado João Rodrigues disse que não o chocava que para além da referência do programa 

eleitoral do MSU fosse feita referencia a programas de outros partidos que também tivessem essa 

intenção e vontade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva referiu que a Saudação apresentada pelo MSU era meio “manhosa” 

porque saudava a concentração dos dois equipamentos mas nas entrelinhas aparecia o programa 

eleitoral do MSU. A Saudação não tinha que incluir programas eleitorais.  ----------------------------------------- 

 ---------- Para além desta situação também ficara a saber que existiam vários Movimentos. Existia o MSU 

da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde e o MSU da Assembleia Municipal de Sesimbra. ---------- 

 ----------   Concluiu dizendo que se o GM do MSU aceitasse retirar a referência ao programa eleitoral, o 

GM do PSD estaria disponível para votar favoravelmente.  ------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Deputada Sandra Carvalho propôs que a Saudação fosse da Assembleia Municipal. Os 

programas eleitorais eram mais ou menos conhecidos de todos, e mais de uma força representada na 

AMS apresentara no seu projeto, nomeadamente a CDU, a construção do Pavilhão de Multiusos, pelo que 

propunha que para facilitar os trabalhos a Saudação fosse da Assembleia porque era um projeto que unia 

todos e era uma necessidade que todos reconheciam.  ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da Assembleia Municipal lembrou que a informação de concentração dos 

equipamentos fora prestada pela Câmara Municipal in loco aquando da visita dos eleitos à Freguesia da 

Quinta do Conde, situação que poderia ficar registada na Saudação. ------------------------------------------------ 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias tomando o uso da palavra disse que o facto de a Saudação ter resultado 

da visita era importante mas também o facto de ter sido o MSU a ter a iniciativa pensava que não devia 

ser retirada, o que não significava que pelo facto de ser de uma das bancadas, as outras não pudessem 

apoiar. O PS não iria votar contra a Saudação mas ficaria muito mais confortável se a referência ao 

programa eleitoral do MSU pudesse ser omissa da Saudação. --------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da Assembleia Municipal de Sesimbra disse que considerando que se estava 

perante posturas já identificadas quer relativamente à defesa da inclusão da designação do MSU, quer o 

enquadramento da visita que a AMS realizara, quer que nascesse da vontade da AMS, sugeria que em 

função dos contributos fosse apreciada, por parte dos proponentes, a melhoria do paragrafo, e que após 

a votação dos outros documentos se voltasse novamente à Saudação com um texto definitivo, e assim 

evitar o prolongamento da discussão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  O Deputado João Rodrigues respondendo ao Deputado Lobo da Silva disse que os Partidos 

tinham representação no País inteiro, acreditava que um documento apresentado pela CDU numa dada 
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localidade, pudesse ser idêntico em todo o País. O que referira anteriormente fora a opção do texto. A 

Saudação tinha um objetivo e esse fora respeitado. Acreditava que qualquer Partido representado na 

AMS tivesse autonomia apesar de eventualmente ter uma diretiva sobre determinada situação, cada uma 

das entidades tinha a autonomia de apresentar o documento com liberdade de texto. ------------------------ 

 ---------- Disse depois que todos na AMS já haviam votado documentos com um cunho partidário e nessa 

altura o MSU podia dizer que não concordava. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS respondeu que todos os documentos que eram presentes no PAOD, fossem 

Votos de Pesar ou de Louvor, Saudações, Recomendações, Moções ou Propostas, independentemente da 

origem, a partir do momento em que mereciam uma deliberação da AMS, deixavam de ter a identidade 

partidária para passarem a ser da AMS. Todos os documentos que já tinham sido aprovados hoje no 

PAOD deixariam de ter a referência política e passavam a ser documentos da AMS. ---------------------------- 

 ---------- Perguntou depois se havia ou não disponibilidade da parte do MSU para repensar o parágrafo 

enquanto se ia avançando com outros documentos do PAOD e mais tarde voltar-se novamente à 

Saudação eventualmente reformulado em função dos contributos que haviam nascido da discussão. ----- 

 ---------- O Deputado João Rodrigues disse que o MSU estava disposto a acrescentar texto mas não 

retirava a referência ao programa eleitoral do MSU. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS prosseguindo os trabalhos, enquanto o MSU fazia a ponderação do 

parágrafo, declarou aberta a discussão da Saudação com o título “Dia Internacional da Criança / Dia 

Internacional das Crianças Vítimas Inocentes de Agressão” que se transcreve: ----------------------------------- 

 ---------- “Os dias passam tão rápidos que ser criança é uma fase cada vez mais curta. Creche, jardim-de-

infância, escola, e uma agenda completa de atividades dos poucos tempos-livres que lhes sobram e que 

muitas vezes as impedem de serem somente crianças. Quando chegam a casa tudo corre com mais 

tempos programados, porque a vida dos pais assim os obriga, e acabam a noite a olhar para os ecrãs até 

que durmam a correr para reabrir a agenda do dia seguinte. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- A tradição já não é o que era! As crianças de hoje são reféns de tantas obrigações que cedo se 

tornam crescidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Apesar de tantos afazeres a que estão sujeitas, ser criança é amar de forma pura e mágica, sem 

maldade, inveja e falsidade. Continuam a ser quem nos faz pensar nas mais pequenas coisas, quem nos 

deixa com as lágrimas nos olhos com um simples gesto, quem nos enche o coração com um com um forte 

abraço, quem nos conforta com uma mera palavra, quem nos presenteia com uma qualquer flor 

apanhada na rua. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- O brilho nos seus olhos enche-nos a alma e os nossos dias ganham mais cor. Nada é mais belo que 

o sorriso de uma criança. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Porém, existem muitas crianças a quem foi retirado o direito de serem crianças, vítimas de maus 

tratos, exploração infantil, tráfico, abandono e guerras. Crianças que perderam a inocência no coração, o 

sorriso nos lábios, o brilho no olhar e a espontaneidade dos sentimentos. ------------------------------------------ 

 ---------- Para essas crianças, temos que prestar uma homenagem especial e sentida, porque com tão 

pouca idade já têm uma história de vida tão longa quanto o sofrimento a que estão constantemente 

sujeitas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- E a pensar nas crianças que sofrem as agruras das intempéries da vida foram tomadas medidas 

excecionais, que a serem cumpridas todas as crianças do mundo teriam o direito a serem crianças. -------- 

 ---------- Em 1946 a ONU cria a UNICEF para responder às necessidades das crianças cujas vidas foram 

destroçadas pela II Guerra Mundial, Independentemente do país onde viviam ou do papel que esse país 

terá tido na guerra, levando ajuda humanitária vital e esperança de vida. ----------------------------------------- 

 ---------- No dia 1 de Junho de 1950 é celebrado pela primeira vez em vários países o Dia Mundial da 

Criança. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A 20 de Novembro de 1959 a ONU aprova a “Declaração dos Direitos da Criança” com 10 

princípios em defesa das crianças. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A 19 de Agosto de 1982 a ONU aprova o dia 4 de Junho como Dia Internacional das Crianças 

Vítimas Inocentes de Agressão. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A 20 de Novembro de 1989 a ONU aprova um novo documento “Convenção dos Direitos da 

Criança” com 54 artigos, que anunciava os direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais de todas 

as crianças. Desde essa data que a ONU reconhece oficialmente o dia 20 de Novembro como o  «Dia 

Universal dos Direitos da Infância»  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De salientar o papel fulcral e decisivo que o poder autárquico teve ao longo dos anos ao apoiar as 

IPSS e outros organismos que defendem e contribuem para o bem-estar das crianças. ------------------------- 

 ---------- No nosso concelho são bem visíveis esses apoios.  -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim a bancada do PPD/PSD saúda todas as crianças e também todas as Instituições. ------------- 

 ---------- Esta recomendação de ser remetida para: ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Camara Municipal de Sesimbra, Juntas de Freguesia do Concelho, Assembleias de Freguesia do 

Concelho, Instituto de Apoio à criança, Raízes  – Associação de Apoio à Criança e ao Jovem, ABRIGO-

Associação Portuguesa de Apoio à Criança, Aldeias SOS, UNICEF, IPSS’s do Concelho, Escolas, creches e 
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jardins-de-infância, públicos e privados do Concelho, Comunicação Social Local e Regional.” ----------------- 

 ---------- Usando da palavra ao Deputado Lobo da Silva referiu que a Saudação dizia tudo e que o último 

parágrafo reconhecia o trabalho que vinha sendo feito pelo poder autárquico a nível nacional, e 

nomeadamente em Sesimbra, em prol das crianças e dos jovens. ---------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado José Braga cumprimentou todos os presentes e referiu que faltava à Saudação a 

denúncia e a condenação da violação dos direitos da criança e jovens e quais os responsáveis por estas 

violações, particularmente no nosso País. Disse que a Saudação também devia referir as nefastas políticas 

praticadas há vários anos por inúmeros governos, nomeadamente o Governo de Passos Coelho e Paulo 

Portas, cujas políticas haviam atingido de forma violenta esses direitos mundialmente consagrados. ------ 

 ---------- Apenas alguns exemplos: Nesse período haviam aumentado brutalmente o número de crianças 

que iam para a escola sem comer, sendo que a única refeição que tomavam era fornecida pela escola. 

Num período em que aumentara exponencialmente o desemprego e a precariedade, os cortes nos 

salários, nas pensões e cujas consequências foram o aumento da pobreza e o alastrar da fome e da 

miséria, fruto das políticas levadas a cabo pelo citado governo. ------------------------------------------------------- 

 ---------- As crianças e jovens que passavam frio dentro das salas de aulas, com salas com infiltrações e não 

ofereciam condições dignas que garantissem o bem-estar necessário para os alunos estudarem. ----------- 

 ---------- A emigração forçada, e não por opção, por falta de emprego, onde milhares de portugueses, 

entre os quais muitos casais, ou apenas um deles, tiveram que se separar dos seus filhos. -------------------- 

 ---------- A desregulação laboral, da contratação coletiva, do código do trabalho, levado a cabo por vários 

governos, facilitando o despedimento e a precariedade, o aumento do trabalho e a sua 

flexibilização/desregulação. Toda esta desregulação tivera e tinha consequências gravíssimas na vida 

familiar de muitos trabalhadores provocando alterações no acompanhamento e educação dos seus filhos, 

nomeadamente pais que apenas viam os seus filhos noite dentro quando estes já dormiam voltando a 

acontecer o mesmo de manhã, situação que se repetia durante vários dias.  ------------------------------------- 

 ---------- O encerramento de milhares de escolas, particularmente no interior, decidido pelos governos do 

PS, PSD e CDS, obrigando milhares de crianças e jovens a percorrerem dezenas de quilómetros na 

deslocação para a escola tanto na ida como na volta, saindo de casa ainda de madrugada e entrando já de 

noite, particularmente no inverno. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- E muitas mais violações dos direitos das crianças e jovens haveria para denunciar, suas 

consequências e seus responsáveis, mas ficava por aqui porque existiam muitos documentos para 

analisar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- A Deputada Paula Rodrigues referiu que a Saudação era muito atual num momento em que se 

verificava que os direitos das crianças eram sucessivamente colocados em causa. Estava a falar, só a título 

de exemplo, de recentemente as crianças serem separadas de pais em fronteiras e enviadas 

compulsivamente para abrigos. Nesta saudação faltava referir a convenção dos direitos da criança que 

fora assinada em Portugal em 26 de janeiro de 1990. Salientou que Fernando Pessoa referira na sua 

poesia que “o melhor do mundo são as Crianças” e se a permitissem parafrasear um camarada do 

Deputado Lobo da Silva, “bom seria ouvir na boca das crianças que o melhor do mundo são os adultos”. 

Concluiu dizendo que a Saudação também devia ser remetida para conhecimento à CPCJ de Sesimbra.  - 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva respondeu que o GM do PSD estava perfeitamente de acordo que 

fosse dado conhecimento à CPCJ de Sesimbra e ficara esclarecido que a Deputada se referira aos Estados 

Unidos da América quando falara da situação da separação das crianças na fronteira.  ------------------------ 

 ---------- No que dizia respeito à intervenção do Deputado José Braga disse que o mesmo parecia o 

Brejnev. Já o conhecia de longa data e sabia que era assim. Em parte até concordava que tinham existido 

atitudes por parte do Governo do PSD e do CDS duras, mas gostaria que o Deputado um dia dissesse por 

que é que essas medidas haviam sido tomadas. Os camaradas socialistas tinham deixado o País na 

“Bancarrota”. O PSD durante 4 anos ouvira os Deputados a acusarem o PSD, agora estava na vez do PSD 

de falar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS alertou para o facto de se estar a apreciar a Saudação.

 ---------- O Deputado Lobo da Silva pediu desculpa ao Deputado José Braga pela conotação, apesar de ter 

sido carinhosa e não depreciativa. Quanto aos deputados socialistas não diria mais nada, a história falava 

por si própria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Deputada Sandra Carvalho disse que todos saudavam o dia internacional da criança e a criança 

enquanto ser no seu particular, e obviamente que a CDU votaria a favor da Saudação como aliás era seu 

hábito votar favoravelmente este tipo de Saudação porque aliada à votação das Saudações, a CDU tinha 

uma prática política de defesa das crianças, de defesa da sua educação, do seu desenvolvimento familiar 

e enquanto ser. O que lamentava era que as saudações fossem apresentadas mas na prática não era feita 

a defesa das crianças, e nesse particular existiam entidades políticas com responsabilidades no País pelo 

facto dos jardins de infância terem sido afetados nos últimos anos. Recordava em particular casos de que 

ninguém falava, que eram os apoios dados às crianças com necessidades educativas especiais que viam 

os seus apoios técnicos cortados de ano para ano. Que iam mantendo algum desenvolvimento muito a 

custo das escolas, muito a custo dos professores, que fora do seu horário letivo, dentro daquela que era a 
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sua disponibilidade pessoal, prestavam esse apoio às crianças, porque da parte de nenhum dos governos 

que até hoje governara o País, existira atenção nesse sentido. Mais, existia corte, falta de consideração 

para com este tipo de profissionais e falta de profissionais há décadas mencionados pelos próprios 

professores, pelos conselhos das escolas, pelas autarquias e continuava-se na mesma.  ----------------------- 

 ---------- Aliado a isso existia o corte do abono de família que afetara diversas famílias e crianças, os 

horários de trabalho cada vez mais cheios, a escola a cumprir um horário completo em que as crianças 

eram capazes de estar mais horas nas escolas do que alguns adultos estavam a trabalhar, impedindo o 

seu desenvolvimento enquanto criança, a brincadeira por brincadeira, que ela na sua geração ainda tivera 

a felicidade de ter, de brincar na rua, hoje em dia não havia sequer horário para isso, porque as crianças 

estavam cheias de atividades, porque os pais não tinham tempo pessoal, fora do seu horário de trabalho 

para poder dedicar às famílias. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Portanto aquilo que a CDU gostava efetivamente era que mais do que saudações, fosse aliada a 

saudação à prática e fossem adotadas políticas no sentido da defesa efetiva das crianças.     ----------------- 

 ---------- O Deputado Rui João referindo-se à intervenção do Deputado Lobo da Silva disse que em 

Portugal também aconteciam situações de separação dos filhos referindo o caso dos “segredos dos 

deuses”, acrescentando que o Estado Português também era responsável. Não se devia escamotear 

aquilo que era feito no País em prol da violência das crianças. -------------------------------------------------------- 

 ----------   A Deputada Paula Rodrigues disse que faltava, na Saudação, a referência da assinatura, por 

Portugal, da Convenção dos Direitos da Criança em 26 de janeiro de 1990, que deveria ficar a seguir ao 

parágrafo iniciado por “A 20 de Novembro de 1989”, e a substituição de Recomendação por Saudação na 

parte respeitante ao envio para conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Questionado o GM do PSD, pela Presidente da AMS, quanto à aceitação destas últimas 

sugestões da Deputada Paula Rodrigues para além da inclusão do envio da Saudação à CPCJ de Sesimbra, 

o Deputado Lobo da Silva respondeu afirmativamente.----------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado José Braga referindo-se à observação do Deputado Lobo da Silva sobre Brejnev disse 

que tinha cultura democrática suficiente para aquele tipo de discussão. Quando lera a Saudação detetara 

a falha da denúncia e fora isso que abordara na sua intervenção. ---------------------------------------------------- 

 ---------- A Deputada Bertina Duarte cumprimentou todos os presentes e disse que a Deputada Paula 

Rodrigues já referira o que pretendia dizer porque uma Saudação que fazia referência a crianças vítimas 

de agressão não se devia esquecer de incluir, nas entidades da remeter para conhecimento, as Comissões 

de Proteção de Crianças e Jovens. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que o espirito do GM do PS era congratular-se com a saudação 

tendo em conta o tema porque quando o tema eram as crianças, naturalmente que o PS apoiaria tudo o 

que fosse razoável em termos de propostas apresentadas na AMS. Lamentava o tom com que o debate 

decorrera e algumas chamadas de atenção que haviam sido feitas, e mais uma vez, tentar ir buscar a 

história. Felizmente em regime democrático existiam eleições. As pessoas respondiam pelas atitudes e 

por isso seria conveniente olhar para a história e lembrar por exemplo que o governo do PSD/CDS surgira 

com algum apoio de outros partidos. Não valia a pena estar a fazer a história para trás mas se calhar 

alguns que hoje apontavam o dedo ao PS pela tal “bancarrota” talvez devessem olhar para s suas fileiras 

e ver pessoas que tinham estado com grandes responsabilidades a nível europeu que haviam conduzido a 

que esse desastre tivesse acontecido uma vez que induziram que o desastre chegasse ao ponto que 

chegara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Da parte do GM do PS, a defesa do que eram as crianças era sempre uma sua bandeira e não 

precisava de vir para a rua nem trazer cordas para se acorrentar e amarrar a nenhuma porta ou portão, 

mas defendia seriamente, e de forma sempre premente, as crianças, e por isso defendia o Serviço 

Nacional de Saúde, a Escola Pública e criara o Rendimento Social de Inserção para garantir às famílias 

condições aos seus jovens e crianças para que pudessem crescer e interromper muitas vezes o ciclo de 

pobreza em que infelizmente haviam nascido. Gostava que todos refletissem um pouco para o exemplo 

dos jovens da assembleia municipal de jovens no dia 15 de junho sobre a forma positiva como se podia 

intervir numa sessão da assembleia apresentando propostas sem cair em discursos mais populistas que 

faziam perder tempo e podia ser usado em coisas mais eficazes. ----------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado José Guerra cumprimentou todos os presentes e referiu que a Saudação com aquele 

título não se restringia às crianças portuguesas, mas sim às crianças de todo o mundo e pensava que se 

devia chamar a atenção para a separação de famílias que estava a acontecer nos Estados Unidos da 

América, para a morte de famílias e crianças que estava a acontecer no Mediterrâneo e no Saara, no dia 

seguinte a terem fechado as negociações de Bruxelas onde a União Europeia mais uma vez se vergara ao 

domínio dos países fascistas como a Hungria e a Itália, fechando os seus portos às ajudas humanitárias.  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que se o Deputado José Guerra quisesse dar alguma contribuição 

para o documento final o PSD estava disponível para aceitar. --------------------------------------------------------- 

 ---------- Respondendo à Deputada Paula Rodrigues leu o extrato da Saudação:  ---------------------------------- 

 ---------- “De salientar o papel fulcral e decisivo que o poder autárquico teve ao longo dos anos ao apoiar 

as IPSS e outros organismos que defendem e contribuem para o bem-estar das crianças. --------------------- 
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 ---------- No nosso concelho são bem visíveis esses apoios.”  ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluindo que não era preciso dizer o abecedário todo para dizer o que estava subjacente - o 

que esta autarquia vinha fazendo era bastante positivo, não obstante não ser da cor política a que 

pertencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não havendo mais intervenções a Presidente da AMS colocou à votação a Saudação cujo texto 

final a seguir se transcreve, tendo merecido aprovação unânime: ---------------------------------------------------- 

 ---------- “Dia Internacional da Criança / Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes de Agressão ---- 

 ---------- Os dias passam tão rápidos que ser criança é uma fase cada vez mais curta. Creche, jardim-de-

infância, escola, e uma agenda completa de atividades dos poucos tempos-livres que lhes sobram e que 

muitas vezes as impedem de serem somente crianças. Quando chegam a casa tudo corre com mais 

tempos programados, porque a vida dos pais assim os obriga, e acabam a noite a olhar para os ecrãs até 

que durmam a correr para reabrir a agenda do dia seguinte. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- A tradição já não é o que era! As crianças de hoje são reféns de tantas obrigações que cedo se 

tornam crescidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Apesar de tantos afazeres a que estão sujeitas, ser criança é amar de forma pura e mágica, sem 

maldade, inveja e falsidade. Continuam a ser quem nos faz pensar nas mais pequenas coisas, quem nos 

deixa com as lágrimas nos olhos com um simples gesto, quem nos enche o coração com um forte abraço, 

quem nos conforta com uma mera palavra, quem nos presenteia com uma qualquer flor apanhada na 

rua.  ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O brilho nos seus olhos enche-nos a alma e os nossos dias ganham mais cor. Nada é mais belo que 

o sorriso de uma criança. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Porém, existem muitas crianças a quem foi retirado o direito de serem crianças, vítimas de maus 

tratos, exploração infantil, tráfico, abandono e guerras. Crianças que perderam a inocência no coração, o 

sorriso nos lábios, o brilho no olhar e a espontaneidade dos sentimentos. ------------------------------------------ 

 ---------- Para essas crianças, temos que prestar uma homenagem especial e sentida, porque com tão 

pouca idade já têm uma história de vida tão longa quanto o sofrimento a que estão constantemente 

sujeitas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- E a pensar nas crianças que sofrem as agruras das intempéries da vida foram tomadas medidas 

excecionais, que a serem cumpridas todas as crianças do mundo teriam o direito a serem crianças. -------- 

 ---------- Em 1946 a ONU cria a UNICEF para responder às necessidades das crianças cujas vidas foram 

destroçadas pela II Guerra Mundial, independentemente do país onde viviam ou do papel que esse país 
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terá tido na guerra, levando ajuda humanitária vital e esperança de vida. ----------------------------------------- 

 ---------- No dia 1 de junho de 1950 é celebrado pela primeira vez em vários países o Dia Mundial da 

Criança. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A 20 de novembro de 1959 a ONU aprova a “Declaração dos Direitos da Criança” com 10 

princípios em defesa das crianças. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A 19 de agosto de 1982 a ONU aprova o dia 4 de junho como Dia Internacional das Crianças 

Vítimas Inocentes de Agressão. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A 20 de novembro de 1989 a ONU aprova um novo documento “Convenção sobre os Direitos da 

Criança” com 54 artigos, que anunciava os direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais de todas 

as crianças. Em 8 de julho de 1990 a Assembleia da Republica aprovou para ratificação a convenção sobre 

os Direitos da Criança assinada em Nova Iorque em 26 de janeiro de 1990.  --------------------------------------- 

 ---------- A ONU reconhece oficialmente o dia 20 de novembro como o «Dia Universal dos Direitos da 

Infância».  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De salientar o papel fulcral e decisivo que o poder autárquico teve ao longo dos anos ao apoiar as 

IPSS e outros organismos que defendem e contribuem para o bem-estar das crianças. ------------------------- 

 ---------- No nosso concelho são bem visíveis esses apoios.  -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim a Assembleia Municipal saúda todas as crianças e também todas as Instituições. ------------ 

 ---------- Esta Saudação deve ser remetida: Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleias de 

Freguesia do Concelho; Instituto de Apoio à Criança; Raízes – Associação de Apoio à Criança e ao Jovem; 

ABRIGO-Associação Portuguesa de Apoio à Criança; Aldeias SOS; UNICEF; IPSS do Concelho; Escolas, 

Creches e Jardins-de-infância públicos e privados do Concelho; CPCJ de Sesimbra; Comunicação Social 

Local e Regional.”   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS referindo-se em seguida à Saudação “Pescador de Sesimbra” do GM do PS, 

face à sugestão de alteração do texto cedeu a palavra ao Deputado Sérgio Faias questionando a posição 

do GM proponente sobre a matéria. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  O Deputado Sérgio Faias disse que quando se estava a falar de uma Saudação, na perspetiva do 

GM do PS estava-se a falar de um documento pela positiva que pretendia evidenciar aquilo que era 

positivo, e neste caso o que era o contributo do pescador de Sesimbra e das suas famílias para o que era 

o coletivo em termos de sentimento de comunidade. O objetivo da Saudação era essencialmente fazer 

elevar esse sentimento. Nesse sentido, quando se falava no quarto parágrafo do conhecimento empírico 

que transmitiu de geração em geração, considerava que era de facto uma referência importante com a 
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qual o GM do PS concordava que ficasse espelhada na Saudação. ---------------------------------------------------- 

 ---------- No parágrafo seguinte também com a referência aos cinco mil anos antes desta atividade dos 

pescadores de Sesimbra, o GM do PS também concordava, no entanto no terceiro parágrafo quando se 

tentava colar nesta Saudação uma crítica ao que vinha sendo o papel do governo e da União Europeia no 

setor das pescas, de facto sabia-se que a integração na União Europeia tivera impacto no sector das 

pescas que no caso concreto de Sesimbra se fizera notar, no entanto não se podia tentar, com aquele 

comentário, que tentava abranger todo um conjunto de áreas, dizer que tudo o que vinha da União 

Europeia tinha sido negativo para o setor da pesca e bastava ir percorrer e ver o conjunto de fundos dos 

quais Portugal era beneficiário, e em particular Sesimbra para a concretização de investimento neste 

setor para a melhoria das condições a bordo, para a melhoria da eficiência das embarcações, para o 

desenvolvimento científico. Até hoje não ouvira ninguém manifestar-se nem amarrar-se com cordas ou 

vir com bandeiras contra esses fundos, causava alguma estranheza tanto repúdio àquilo que era a União 

Europeia e a integração de Portugal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Relativamente ao facto de existir escassez de formação, o GM do PS reconhecia que existia e 

pensava que seria importante garantir esta referência, gostaria era de mudar o mote e, deixando alguma 

referência ao impacto negativo que a integração de Portugal na Comunidade Europeia tivera no setor das 

pescas e na falta de algum investimento que se verificava no que era a formação profissional. 

Considerava portanto que pudesse ser incluído um parágrafo que pudesse fazer uma referência mas 

preferia que não fosse pela negativa, a lamentar, uma vez que era uma Saudação poderia ser no sentido 

de reiterar ou de apostar na formação profissional. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS questionou os Líderes dos Grupos Municipais se concordavam que se 

fizesse uma interrupção dos trabalhos por breves minutos para se chegar ao texto definitivo da Saudação 

sobre o Pescador de Sesimbra, bem como sobre a Saudação apresentada pelo GM do MSU com o tema 

“Auditório e Pavilhão Multiusos num único espaço”.  -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse ainda que tomara conhecimento do falecimento do Senhor José Manuel Tengarrinha, 

Historiador e Professor, Fundador do Movimento Democrático Português/Comissão Democrática 

Eleitoral (MDP/CDE), Deputado na Assembleia Constituinte e grande referência antifascista que muito 

marcara o País quer em termos da sua prática política quer em termos do contributo literário como 

professor universitário. Assim propunha que após o intervalo se guardasse um minuto de silêncio em sua 

memória. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Com a concordância dos Líderes dos Grupos Municipais os trabalhos foram interrompidos por 
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alguns minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Recomeçados os mesmos, a Presidente da AMS cedeu a palavra ao Deputado Sérgio Faias 

considerando que se chegara a uma convergência relativamente aos contributos apresentados pela CDU 

no que respeitava à Saudação sobre o Pescador de Sesimbra. --------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse relativamente à Saudação que o GM do PS considerara que 

existiam 2 situações que deviam ser revistas e nesse sentido o parágrafo n.º 3 deveria ficar da seguinte 

forma: “Apesar de protagonistas, por inteiro, de uma das atividades mais duras e perigosas desenvolvidas 

no decurso da longa história da humanidade, os pescadores raramente viram devidamente reconhecidos 

os seus direitos e importância na sociedade.”  ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Entre o 4.º e o 5.º parágrafo deveria ser acrescentado em alternativa ao texto sugerido pelo GM 

da CDU acrescentaria o parágrafo “É fundamental garantir a continuidade desta comunidade, criando-lhe 

melhores condições, designadamente através de um maior investimento na formação de jovens 

pescadores e no reforço das competências dos profissionais em atividade.” --------------------------------------- 

 ---------- Incluía depois um 7.º parágrafo antes de “Também em termos económicos” com a seguinte 

redação: “Não se pode, no entanto, deixar de referir o impacto negativo nesta comunidade, que resultou 

das políticas europeias adotadas nos primeiros anos de integração de Portugal na então Comunidade 

Económica Europeia.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que da parte do GM do PSD não tinha nada a opor à inclusão das 

alterações apresentadas pelo GM do PS. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Também os restantes Grupos Municipais concordaram as alterações. ------------------------------------ 

 ----------  A Presidente da AMS sublinhou o papel da importância do diálogo e da aproximação de um valor 

superior àquele que era a sensação imediata de se querer uma redação independentemente de poder ser 

totalmente compreendida e aceite por todos. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Submetida a votação a Saudação subordinada ao título “Pescador de Sesimbra” cuja versão final a 

seguir se transcreve, tendo merecido aprovação unânime: ------------------------------------------------------------- 

 ---------- “No passado dia 31 de maio comemorou-se o Dia do Pescador. O Dia do Pescador, instituído em 

1998 através de Resolução do Conselho de Ministros do XIII Governo Constitucional, cujo primeiro-

ministro era António Manuel de Oliveira Guterres, atual secretário-geral da Organização das Nações 

Unidas, visa homenagear os pescadores e suas comunidades de cidades e vilas do litoral português. ------ 

 ---------- As comunidades piscatórias estiveram na origem das antigas póvoas marítimas, que 

gradualmente se foram estendendo por todo o litoral, assegurando, quantas vezes, os primeiros passos na 
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ocupação de novas terras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Apesar de protagonistas, por inteiro, de uma das atividades mais duras e perigosas desenvolvidas 

no decurso da longa história da humanidade, os pescadores raramente viram devidamente reconhecidos 

os seus direitos e importância na sociedade. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Se no passado e por largo tempo, o pescador teve de ultrapassar as maiores dificuldades, através 

do conhecimento empírico que transmitiu de geração em geração, pois a tecnologia disponível era 

diminuta, para assegurar a sua sobrevivência e garantir o ganho indispensável para si e sua família, 

também muitos dos profissionais dos dias de hoje, ainda que com melhores meios à sua disposição na 

maior parte dos casos, não deixam de se confrontar no dia-a-dia com os problemas que uma atividade de 

risco tem forçosamente de implicar, motivos estes mais do que suficientes para que, justificadamente, 

mereçam o reconhecimento público da importância desta profissão a sociedade portuguesa a todos os 

níveis e em todas as épocas.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- É fundamental garantir a continuidade desta comunidade, criando-lhe melhores condições, 

designadamente através de um maior investimento na formação de jovens pescadores e no reforço das 

competências dos profissionais em atividade. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- No caso de Sesimbra, o contributo do pescador e de toda a atividade que com ele se relaciona tem 

mais de 5.000 anos, sendo bastante relevante para o traço identitário da população do Concelho, estando 

intrinsecamente refletido nas suas diferentes formas de expressão social e cultural.  --------------------------- 

 ---------- Não se pode, no entanto, deixar de referir o impacto negativo nesta comunidade, que resultou das 

políticas europeias adotadas nos primeiros anos de integração de Portugal na então Comunidade 

Económica Europeia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Também em termos económicos, o pescador e o setor das pescas representam uma das principais 

atividades no Concelho. Deste setor depende a sustentabilidade económica e social de elevado número de 

famílias, estejam elas ligadas diretamente às atividades de captura, comércio e transformação de 

pescado ou através de atividades conexas, mas de elevada relevância nas três Freguesias do Concelho, 

como é o caso do turismo e da restauração.  ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por estes motivos, e reconhecendo a importância do papel desempenhado pelo pescador de 

Sesimbra e o contributo decisivo que este dá ao sentido de pertença das gentes do nosso Concelho, a 

Assembleia Municipal de Sesimbra propõe uma Saudação ao Pescador de Sesimbra e suas famílias.  ------ 

 ---------- Dar conhecimento da presente saudação à Câmara Municipal de Sesimbra, Juntas e Assembleias 

da Freguesia do Concelho de Sesimbra, Conselho Municipal das Pescas de Sesimbra, Artesanalpesca, 
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Sesibal, Associação dos Armadores de Pesca Artesanal Local do Centro e Sul, Associação do Sul de 

Armadores da Pesca Costeira e Construção Naval, Mútua dos Pescadores, Docapesca – Portos e Lotas, SA, 

Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, órgãos de comunicação social local e regional.” ---------- 

 ---------- Prosseguindo os trabalhos a Presidente da AMS disse que tendo em conta que também ficara 

pendente a Saudação – Auditório e Pavilhão Multiusos num único espaço, apresentada pelo GM do MSU, 

perguntava o ponto de situação relativamente ao acerto de redação. ---------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro disse que o GM do MSU propusera uma redação alternativa mas que 

não reduzia o texto e acrescentava texto, no entanto não fora possível chegar a um consenso. ------------- 

 ---------- O texto alternativo que o GM o MSU propunha era o seguinte: “O executivo camarário optou por 

agregar num único espaço na freguesia da Quinta do Conde um auditório e um pavilhão multiusos o que 

muito nos apraz considerando que vai ao encontro de uma das propostas das que constavam do 

programa eleitoral do MSU em que se propunha a construção de um centro cultural na freguesia da 

Quinta do Conde com biblioteca municipal, sala de espetáculos, sala de exposições e espaço multiusos, 

bem como de outras propostas e programas eleitorais de outras forças politicas com assento nesta 

Assembleia”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que não fora possível chegar a uma plataforma de consenso porque fora 

entendimento que não deveria constar a referência de que a proposta constava do programa eleitoral do 

MSU. --- O Deputado João Valente disse que o GM da CDU não se revia na votação de algo que constava 

no programa eleitoral de outra força política. Considerando que a AMS fizera uma visita ao local e fora 

apresentada pela CMS a proposta no local, a CDU entendia que devia ser por aquela razão que a 

Saudação surgia na sessão de hoje para ser votada. Assim se o GM do MSU retirasse a referência ao 

programa eleitoral e introduzisse a visita da AMS o GM da CDU votaria favoravelmente.---------------------- 

 ---------- O Deputado José Guerra disse que devia ser retirada a menção ao programa eleitoral porque 

todos os Partidos tinham apresentado isso nos seus programas. ----------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que quando a Presidente da AMS interrompera os trabalhos 

apercebera que não haveria qualquer disponibilidade para o consenso, daí não ter participado no 

encontro para se chegar a uma redação alternativa. O GM do PSD não votava nem valorizava o programa 

eleitoral do MSU. Votava e valorizava trabalho. Se o MSU retirasse a frase que queria que a AMS 

reconhecesse que a agregação dos equipamentos tinha sido o encaminhar do programa do MSU, o GM 

do PSD votaria favoravelmente. Caso contrário votaria contra. ------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que o GM do PS valorizava o programa eleitoral de todos os 
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Partidos desde que fosse positivo para o Concelho e para a comunidade, no entanto ficava muito mais 

confortável e reforçava a ideia se aquela referência pudesse não constar da Saudação. ----------------------- 

 ---------- O Deputado João Rodrigues disse que a Saudação era ao Executivo, e a referência ao programa 

eleitoral do MSU reforçava que não fora uma Saudação só porque apetecera ao MSU. Perguntou se o 

MSU já defendia anteriormente porque é que não o poderia referir. Qualquer força política ao apresentar 

uma saudação ou outra situação, nomeadamente de alguém que fazia parte de partido diferente, ao 

referir que já defendia aquela posição só reforçava que tinha valido a pena a ação. ---------------------------- 

 ---------- Definidas as posições a Presidente da AMS colocou à votação a Saudação – Auditório e Pavilhão 

Multiusos num único espaço, tendo sido rejeitada, por maioria, com 9 votos a favor (7 PS + 2 MSU) e 15 

votos contra (12 CDU + 2 PPD/PSD.CDS-PP + 1 BE). ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------  O GM da CDU prestou a seguinte Declaração de Voto: ------------------------------------------------------- 

 ---------- “A CDU votou desfavoravelmente esta saudação, em virtude do MSU não ter aceite a alteração 

proposta de retirar do 3º paragrafo, a consideração sobre o programa eleitoral do MSU, por não se rever 

no mesmo, pela sugestão: (...) um pavilhão multiusos “defendido pelas várias forças políticas e na 

sequência da visita dos eleitos na Assembleia Municipal ao espaço para o efeito. ------------------------------- 

 ---------- Construir um Pavilhão multiusos - fez parte integrante do programa eleitoral da CDU - "Construir 

em articulação com a CMS o pavilhão multiusos, conforme projeto executado para responder 

essencialmente a eventos de cariz económico, bem como de índole recreativo, desportivo e cultural da 

população Quinta condense e dos seus agentes". ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O GM do PPD/PSD.CDS-PP fez a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------------------------- 

 ---------- “A nossa Declaração de Voto irá no sentido da nossa intervenção política e tendo em atenção que 

nem com os apelos conseguimos demover os Deputados do MSU, e como o PSD não estava disponível 

para votar programas e dar o ámen ao programa do MSU, obviamente o nosso voto contra.” --------------- 

 ---------- O GM do MSU apresentou a seguinte Declaração de Voto: -------------------------------------------------- 

 ---------- “A AMS com os votos contra da maioria CDU, PSD, BE acaba de reprovar a saudação à opção do 

executivo camarário de agregar num único espaço na freguesia da Quinta da Conde o Auditório e o 

Pavilhão Multiusos apenas por que é referido que o MSU havia apresentado esta proposta no seu 

programa eleitoral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Saudação é da opção do executivo camarário e não da proposta que se encontrava no 

programa eleitoral d MSU, que alem do mais era um facto e não um juízo de valor. ---------------------------- 

 ---------- Ao MSU interessava e sempre interessou a concretização de propostas que sejam benéficas para 
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os munícipes, independentemente da força política que a propõem e que a implementam. 

Lamentavelmente assim não o é entendido.” ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O GM do PS prestou a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------------------------------------- 

 ---------- “Nós votámos a favor deste documento considerando que o PS apoiou desde início a feitura da 

infraestrutura na Quinta do Conde, pavilhão multiusos. Como agora surgiu esta Saudação onde o MSU 

apresenta uma frase respeitante ao seu programa eleitoral nós não nos revemos realmente nessas 

palavras, mas a verdade é que o PS desde a 1.ª vez que apoiou o projeto e não podia votar contra agora.”

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Prosseguindo os trabalhos a Presidente da AMS convidou todos os presentes a acompanhar a 

mesa num minuto de silêncio em memória de Francisco Coelho Virgínia e José Manuel Tengarrinha.------ 

 ---------- Tomando de seguida o uso da palavra o Deputado Sérgio Faias disse que no início dos trabalhos o 

GM do PS propusera à Comissão de Líderes dos Grupos Municipais a apresentação de uma Saudação ao 

António Vitorino que havia sido, no dia de hoje, eleito Diretor Geral da Organização Mundial para as 

Migrações e nesse sentido distribuíra a Saudação aos diferentes Grupos Municipais colocando a questão 

à Presidente da AMS se o plenário estava em condições de votar a Saudação. ------------------------------------ 

 ---------- A Presidente da AMS perguntou de seguida a todos os Grupos Municipais se se colocaria já à 

votação a Saudação a António Vitorino, ou se se daria algum tempo para uma leitura mais aprofundada 

da mesma tendo concluído que se voltaria à Saudação mais tarde. -------------------------------------------------- 

 ---------- Disse depois que tivera a “indelicadeza” de fazer uma consulta direta aos cidadãos e cidadãs 

presentes na sessão e constatara que ninguém pretendia intervir no “Período Aberto às intervenções 

dos Cidadãos” pelo que se poderia continuar com o PAOD e prosseguir a ordem dos documentos. -------- 

 ---------- Cedeu em seguida a palavra ao Deputado João Valente para fazer a apresentação da Moção com 

o título “Transferência de Competências” que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------- 

 ---------- “Sob a capa da «municipalização» dos serviços públicos e com recurso à ideia de descentralização, 

o governo preparou um extenso pacote de transferências de competências da Administração Central para 

as autarquias locais - definir a natureza, o âmbito e os níveis de atendimento de cada um dos serviços a 

que essas transferências respeitam, planear os equipamentos e infraestruturas necessárias e, nalguns 

casos até, determinar os recursos humanos especializados necessários são áreas em que as competências 

se mantêm centralizadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O processo de transferência de competências em curso, longe de satisfazer os objetivos 

constitucionalmente consagrados para a descentralização, configura, em geral, a mera desconcentração 
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de competências para a execução de atos materiais com autonomia administrativa e financeira. ----------- 

 ---------- Aliás, a inexistência de autarquias de nível intermédio – as regiões administrativas –, que não são 

substituíveis por soluções intermunicipais, constitui um obstáculo a uma efetiva descentralização que é 

urgente resolver. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Escondida sob o canto da sereia do alargamento de poderes e competências das autarquias, a 

mesma afirmação permanece, em todas as situações: do processo não pode resultar aumento da despesa 

pública.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O que significa que a transferência de competências não vai ser acompanhada dos meios 

humanos, recursos financeiros e do património adequado ao desempenho das funções transferidas: longe 

de visar uma melhor e mais eficaz resposta aos direitos, aspirações e necessidades das populações, 

consistirá, como a prática tem demonstrado, num processo de redução do investimento público e 

alijamento do ónus de insatisfação e incumprimento para o poder local. ------------------------------------------- 

 ---------- A solução a encontrar deverá passar por uma verdadeira descentralização de competências, em 

que o Poder Local democrático se assuma como titular de atribuições e competências próprias, com os 

inerentes poderes de direção e conformação que faça sentido à luz do principio da subsidiariedade e 

complementaridade como forma de melhor responder aos direitos e anseios das populações e que não 

ponha em causa a universalidade das funções sociais do Estado. ----------------------------------------------------- 

 ---------- Novas competências para as autarquias exigem o preenchimento de condições (financeiras, de 

autonomia e de organização) para o seu pleno exercício, reclamam a reposição de condições para 

responder às responsabilidades que já hoje detêm, exigem a devolução às autarquias das competências 

em relação às águas que lhe foram retiradas com a criação dos sistemas multimunicipais. Exigem ainda a 

reposição das freguesias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A experiência de décadas em que, mais que transferência de competências, se transferiram 

encargos, obriga à avaliação rigorosa dos meios necessários ao exercício das competências consideradas, 

a definição do ponto de partida para a fixação do volume de recursos necessário e a verificação de 

garantias futuras quanto ao regime financeiro. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Face aos projetos de diplomas do governo que visam transferir competências para as autarquias 

locais, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida a 29 de junho 2018 delibera: ------------------------------ 

 ---------- 1. Reclamar uma descentralização efetiva, condição essencial para o desenvolvimento local e 

regional, que assegure o reforço da coesão nacional e de solidariedade inter-regional e promova a 

eficiência e eficácia da gestão pública, garantindo e aprofundando os direitos das populações. ------------- 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 11  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 32 de 81 

 

 

 ---------- 2. Reiterar a exigência de criação das regiões administrativas enquanto fator indispensável a um 

processo coerente de delimitação de responsabilidades entre os vários níveis de administração, a uma 

reforma democrática de administração e à defesa da autonomia dos municípios e das freguesias. --------- 

 ---------- 3. Rejeitar a transferência de competências que, subordinando a satisfação de legítimos direitos e 

justas expectativas das populações às contingências e desigualdades inerentes aos diversos graus e 

características do desenvolvimento local, prejudique a universalidade dos direitos sociais 

constitucionalmente protegidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 4. Expressar as maiores reservas quanto a transferências de competências de mera execução 

(física e financeira) mantendo o poder de decisão, em última instância, no Governo e na Administração 

Central e generalizando formas de tutela efetiva com a corrosão e progressiva destruição da autonomia 

do Poder Local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 5. Rejeitar qualquer nova transferência de atribuições e competências sem a garantia 

comprovada da dotação das autarquias com os meios indispensáveis ao seu pleno exercício, presente e 

futuro. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 6. No âmbito de uma política de proximidade é fator fundamental a reposição das freguesias com 

base no modelo administrativo que existiu. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 7. Propor uma Assembleia temática Municipal com o assunto “transferências de competências”.” 

 ---------- O Deputado João Valente referiu a inclusão do ponto 7, atempadamente enviado por email a 

todos os Líderes dos Grupos Municipais onde era proposto, para além de todos os outros pontos que 

constavam da Moção, propor também a realização de uma sessão temática. ------------------------------------- 

 ----------  O Deputado Sérgio Faias disse que a perspetiva era mais uma vez muito negativa sobre algo que 

podia ser positivo, e o que se estava a dizer era que se estava a repudiar qualquer coisa que nos estava a 

possibilitar ter mais competências, trabalhar mais em prol dos cidadãos do Concelho e ter uma política de 

uma maior proximidade junto das populações. Custava ao GM do PS, de certa forma, que fosse uma 

posição tão vincada relativamente ao facto de não se querer que houvesse qualquer transferência de 

competências. Deixava a seguinte dúvida relativa aos parágrafos 4.º e 5.º onde se tentava relacionar o 

que era uma tentativa de não gastar mais, implicava logo uma redução de todo o gasto. Portanto aquela 

relação direta entre não aumentar a despesa pública e dizer que se ia reduzir aquilo que era a despesa 

parecia ao GM do PS que era excessivo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por outro lado relativamente à autonomia do poder local, quando se estava a aumentar as 

competências do poder local, a capacidade de intervir e de decisão, era com estranheza que via as 
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afirmações sobre a redução da autonomia do poder local. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Deixava estas notas e perceber se de facto era mesma esta a leitura que o GM da CDU fazia de 

que quando se aumentava competências ao poder local, se estava a retirar autonomia. ---------------------- 

 ---------- Tomando o uso da palavra o Deputado José Braga referiu que com todo o respeito pelo 

Deputado Sérgio Faias perguntava se tinha conhecimento dos 23 diplomas setoriais, 18 já tinham passado 

pela ANMP, e do pacote legislativo que estava em discussão, que era a base da moção. ---------------------- 

 ---------- Os eleitos da CDU sempre haviam defendido a transferência de competências, mas desde que 

acompanhada de respetivos recursos humanos, financeiros e do património adequado ao desempenho 

das funções transferidas. No entendimento da CDU a transferência de competências tinha como principal 

objetivo uma melhor e mais eficaz resposta dos serviços prestados às populações tendo em consideração 

os seus direitos, necessidades e aspirações, caso contrário não era aceitável. ------------------------------------ 

 ---------- Se a transferência de competências objetivamente contribuísse para piorar esses serviços, retirar 

ou diminuir direitos, certamente contaria com a firme oposição da CDU e combate político. ----------------- 

 ---------- Nesta matéria de transferência de competências a CDU tinha sido pioneira no concelho de 

Loures.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Denominar de descentralização o atual processo de transferência de competências para as 

autarquias locais era uma falácia. Transferir não era descentralizar. Descentralizar era bem mais do que 

isso. Envolvia a regionalização, sem a qual não existiria uma delimitação coerente de competências entre 

os vários níveis de administração. Incluía a transferência de poderes para planear, programar, executar as 

infraestruturas e os equipamentos necessários. Impunha a afirmação plena da autonomia administrativa 

e financeira que constitucionalmente o Poder Local tinha consagrado. Exigia a reposição das freguesias 

com que isso representava de proximidade e participação democrática. Condições essas essenciais a um 

processo sério de descentralização. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A proposta de lei 62/ XIII bem como os vários diplomas setoriais apresentados pelo governo iam 

em sentido contrário ao que atrás referira. Aquelas propostas de transferência de competências para as 

autarquias locais não eram mais do que a desresponsabilização do Estado por funções que lhe 

competiam e transferir os respetivos encargos para as autarquias locais. Lembrava as intervenções do 

Presidente da CMS sobre 2 ou 3 diplomas sectoriais que tinham a ver com a educação e saúde, e o que o 

Governo considerava transferência que naqueles casos era desresponsabilizar para as autarquias de 

qualquer grupo político, e as miseráveis quantias.  ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A proposta legislativa do Governo do PS era bastante clara quando de forma explícita afirmava: 
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“deste processo não pode resultar aumento da dívida pública”, tendo de seguida perguntado se alguém 

tinha dúvida sobre o que o Governo pretendia com aquela afirmação e se ignoravam as gravíssimas 

consequências que iriam recair sobre os Municípios e suas populações devido ao previsível agravamento 

do atual subfinanciamento às autarquias. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Se este pacote legislativo fosse aprovado as Câmaras Municipais não teriam recursos financeiros 

suficientes, meios humanos, materiais e patrimoniais para fazer face às competências transferidas. Assim 

sendo, estaria mesmo a ver o que poderia acontecer: Retirar ou degradar serviços, retirar ou diminuir 

direitos das populações, populações a protestar à porta das câmaras e juntas de freguesia. E assim 

sacudindo para cima do poder local a justa insatisfação da população e o ónus pela ausência de resposta.

 ---------- A transferência de encargos para as autarquias e a desresponsabilização do Estado era parte de 

uma orientação estratégica que a serviço da chamada “consolidação orçamental” reduzia investimento 

público, fragilizava direitos, empurrava para o aumento da carga fiscal também no plano local, 

constituindo como instrumento de uma crescente desigualdade na repartição de riqueza e rendimento e 

conduzindo a uma desestruturação de funções sociais constitucionalmente consagradas. -------------------- 

 ---------- Era inaceitável que direitos fundamentais como o direito à saúde, à educação, à segurança social 

e à cultura ficassem dependentes e condicionadas pelas possibilidades financeiras de cada autarquia 

pondo em causa a sua efetiva garantia. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Os pressupostos em que assentava este processo não deixavam margem para dúvidas - Não 

podendo aumentar a despesa pública estava tudo dito. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que não seria o PSD a inviabilizar uma transferência e 

competências para as autarquias, no entanto julgava que aquela descentralização teria de ser avaliada 

caso a caso de maneira a que todos tivessem a noção e conhecimento sobre o que é que se iria assumir. 

 ---------- Estivera numa reunião de autarcas social-democratas onde o tema fora abordado e de facto 

ainda existia muita coisa a limar. Existiam fatores que ainda não estavam definidos. --------------------------- 

 ---------- O GM do PSD iria votar favoravelmente a Moção no entanto não iria dizer que não se enquadrava 

naquilo que o PSD pretendia. Era necessário avaliar. Concordava que a AMS se debruçasse sobre a 

matéria e o GM do PSD estava de acordo em realizar uma sessão temática e que todos tivessem 

conhecimento sobre o que estava em cima da mesa para as autarquias e nomeadamente para o 

Município de Sesimbra, mas lembrava que no tempo do Governo do PSD quando se falara na situação da 

descentralização de certas competências e matérias, nomeadamente da saúde, que a AMS não 

concordara porque defendia que matérias como a saúde deveriam ser da competência do Estado e por 
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outro lado, não tinha o tal suporte financeiro para a autarquia.------------------------------------------------------- 

 ---------- Estava-se perante uma matéria quente e que merecia de todos uma reflexão. O PSD estava 

disponível para debater o tema mas uma verdade era certa, sem o envelope financeiro que teria de vir a 

acompanhar a descentralização que o estado queria fazer para as autarquias era evidente que podia ser 

um suicídio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O PSD estava disponível para debater sobre a matéria em conjunto com as outras forças políticas 

e depois tomar uma decisão em consciência. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  O Deputado João Rodrigues disse que a Moção dizia respeito a transferências de competências e 

a interpretação que o MSU fizera do documento era de que defendia a descentralização e concordava 

que era necessário ser acompanhada de um pacote financeiro, meios técnicos, investimento, o que fosse 

necessário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Queria referir de que o MSU não se revia que a inexistência das regiões administrativa fosse 

obrigatória para haver descentralização. Na opinião do MSU as regiões administrativas seriam mais um 

órgão intermédio de decisão que muitas vezes não funcionavam e tinham custos associados. Ou seja na 

opinião do MSU não era obrigatório que existissem regiões administrativas ao contrário do que era 

referido na Moção assim como também não entendia a relação direta entre a reposição de freguesias 

extintas com a situação de transferência de competências. No entanto o MSU concordava com o objetivo 

da Moção apesar de referir alguns temas que não tinham relação direta com a transferência de 

competências. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou de seguida da palavra o Deputado Sérgio Faias que disse que o que o GM do PS identificava 

na Moção era alguma incoerência e insegurança porque não se podia deixar de referir que a CDU se 

gabava de fazer uma gestão autárquica muito eficiente mas depois quando havia a perspetiva de se 

passar a ter maiores competências e de poder passar a disponibilizar aos cidadãos um serviço de maior 

proximidade e maior rapidez de intervenção que normalmente resultava também em eficiências e ganhos 

financeiros, não querendo isso dizer que o pacote financeiro dedicado a uma determinada atividade 

devesse ser reduzido, o que era dito era que não devia ser aumentada a despesa associada à atividade. 

Portanto não aumentar a despesa não era o mesmo que não poder fazer. Sabia-se que a política de 

proximidade por vezes levava a melhores resultados e melhor eficiência.  ----------------------------------------- 

 ---------- Era esta a questão que deixava o GM do PS num impasse e não poder concordar totalmente com 

a Moção. Por outro lado, também a referência à reposição das freguesias, mais uma vez, era uma 

referência que saia desenquadrada quer deste contexto quer em termos geográficos porque em Sesimbra 
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não tinha havido qualquer alteração às freguesias. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Valente disse que incongruente tinha sido a intervenção do deputado Sérgio 

Faias quando falava em política de proximidade e por seu turno achava que não se devia repor as 

freguesias tal como existiam. Votar contra a Moção era o mesmo que dizer que se estava contra a 

realização de uma sessão temática. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Concluiu dizendo que 23 diplomas não se estudavam de um dia para outro. --------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias respondeu que a referência era a Sesimbra relativamente às freguesias. 

Era claro que o GM do PS achava importante o trabalho de proximidade das freguesias e também a 

transferência de competências que as câmaras municipais faziam para as freguesias, e era esse ponto que 

causava alguma estranheza e referira a incoerência quando se defendia as freguesias e que se devia 

passar e transferir competências para as freguesias e depois repudiava-se qualquer transferência do 

Estado central para as autarquias. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado José Braga recomendou a leitura dos diplomas setoriais e todo o processo legislativo 

que estava por detrás. A CDU queria aceitar competências mas tinha de vir acompanhada de todo o 

resto, e neste processo não estavam garantidos os meios. Apelava a todos os Grupos Municipais porque 

quem sairia prejudicada seria a população. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que quando se falava em extinção de freguesias não se devia 

esquecer que se tinha estado na eminência de a Freguesia de Santiago ser extinta. ----------------------------- 

 ---------- A Deputada Sandra Carvalho disse que queria apenas fazer uma reflexão porque se falava em 

transferências mas os diplomas falavam em descentralização. Quando se falava em transferência era uma 

coisa quando se falava em descentralização era outra bastante diferente quer jurídica, quer política, quer 

financeiramente. Descentralizar implicava competências e poderes, não apenas tarefas, por muito bom 

que fosse o envelope financeiro que não o era. Deixava apenas a nota que para manutenção de edifícios 

escolares a CMS tinha verbas na ordem dos 100 mil euros anuais e não chegavam para as 2 escolas. 

Descentralizar era ao nível de competências e poderes e não o Estado central definir, e as Câmaras 

executarem. Isso seria transferir e não descentralizar. Efetivamente, chamar-se de descentralização 

quando os diplomas setoriais, analisados de forma muito simplista, se notava claramente que o que se 

pretendia era transferir, existia ainda muito caminho a percorrer e só através de um debate profundo e 

esclarecido, se poderia chegar a uma avaliação correta do que é que era benéfico ou não para o País, 

para as populações, e para o poder autárquico constituído há mais de 40 anos. --------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que quando se partia do princípio que as outras pessoas não 
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sabiam, não era um bom princípio. De facto tinha conhecimento de um conjunto de transferência de 

competências que eram precisamente o contrário do que o GM da CDU estava a referir, em que as 

receitas iam passar para municípios e algumas das competências mantinham-se no Estado central. 

Portanto não era tudo igual, e sabia do que estava a falar e podia dar os exemplos, e também dava o 

exemplo de uma autarquia, por acaso gerida pela CDU, que assim que se falara no tema também tivera a 

mesma atitude, mas depois verificara-se que estava a receber receitas que estariam previstas depois de 

um processo de descentralização, mas o que seriam os deveres não estava a cumprir. ------------------------ 

 ---------- Havia muito para falar, mas não se devia estar a partir de um princípio que não se podia sequer 

falar do tema. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que o GM do PS se iria abster na votação da Moção. ----------------------------------- 

 ---------- Tomando o uso da palavra, o Vereador José Polido cumprimentou todos os presentes e referiu 

que queria apenas dar duas ou três notas relativamente ao executivo que liderava os destinos da 

autarquia de Sesimbra. Disse que a CMS não tinha medo da transferência de competências, aliás já 

transferira competências próprias da autarquia para as juntas de freguesia, mas transferira exatamente o 

mesmo pacote financeiro para que o trabalho fosse desenvolvido de acordo com as expetativas das 

populações. O que já aqui fora referenciado pelo Presidente da CMS em outras ocasiões era que aquilo 

que se perspetivava por parte do Estado era a transferência só do esforço e do trabalho porque 

relativamente à parte financeira ela era muito pouca e bastava ver-se o que é que vinha acontecendo no 

Município nos últimos anos e qual é que tinha sido o investimento do Estado português no Município de 

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

 ---------- Era bom que algumas receitas viessem nomeadamente na questão das praias. Quem assumia o 

custo da limpeza das praias era a CMS mas quem tinha a receita era o Estado central ou o Porto de 

Sesimbra. Nessa a CMS queria receber as competências e a gestão na parte das receitas porque já tinha o 

custo. A CMS para fazer uma iniciativa na praia tinha que pagar ao Estado nas mais diversas entidades, 

Polícia Marítima, APSS, ou APA. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A CMS não tinha medo da transferência de competências mas queria que viessem acompanhadas 

do respetivo pacote financeiro para que pudesse honrar os compromissos perante as populações. -------- 

 ----------  Não havendo mais intervenções a Presidente da AMS colocou à votação a moção atrás transcrita 

tendo sido aprovada, por maioria, com 17 votos a favor (12 CDU + 2 PPD/PSD.CDS-PP + 2 MSU + 1 BE) e 7 

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

 ---------- O Grupo Municipal do PS prestou Declaração de Voto reportando-se às intervenções proferidas 
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anteriormente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Prosseguindo os trabalhos a Presidente da AMS deu início à discussão da Moção com o título 

“Pelo Término das Obras do centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial da Cercizimbra – Polo da 

Quinta do Conde” que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- “A Freguesia da Quinta do Conde apresenta-se hoje como a mais populosa das três freguesias do 

Concelho de Sesimbra, sendo de destacar que três dos cinco agrupamentos de escolas se situam na Quinta 

do Conde servindo 65% da população escolar.  ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Apesar da cobertura de serviços para a população do Concelho de Sesimbra apresentar níveis de 

adequação aceitáveis, verifica-se atualmente uma grave lacuna no apoio ocupacional a prestar na 

Freguesia da Quinta do Conde. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A conclusão do Lar e a sua entrada em funcionamento responderá finalmente a necessidades 

identificadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- As respostas do centro de apoio ocupacional e Lar Residencial só podem ser prestadas por um 

serviço de proximidade. Atualmente, a lista de espera é constituída por cinquenta candidatos elegíveis 

para apoio ocupacional, sendo que só um apoio desta natureza permitirá às famílias uma vida próxima da 

normalidade.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Nos próximos cinco anos vão sair da escolaridade obrigatória no Concelho de Sesimbra um total 

de vinte e dois jovens com perfil de atendimento em Centro de Apoio, desses apenas dois jovens constam 

na lista de espera.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No presente, os casos mais complexos e de maior dependência deixam de ter apoio a partir dos 18 

anos após saírem da escola. Sem esta continuidade, as famílias têm a vida destroçada e estes jovens 

adultos ficam privados do apoio de que carecem. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Com o envelhecimento destes concidadãos e seus progenitores e o agravamento de saúde e/ou 

morte dos cuidadores principais, a inexistência de serviços de apoio ocupacional significa uma falha grave 

e inaceitável do sistema. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O projeto da obra foi elaborado e teve aprovação técnica dos serviços da Segurança Social e 

aprovação pelo Conselho Local de Acão Social (CLAS). Em finais de 2008, este equipamento chegou a ter 

financiamento aprovado pelo Programa Operacional Potencial Humano (POPH). No entanto, no início de 

2009, a Direção da Cercizimbra desistiu dessa via de concretização por duas razões essenciais: já com o 

processo em andamento, parte do edifício deixou de ser elegível para financiamento pelo POPH; acresce 

que a Administração Central reduziu a devolução do IVA às IPSS de 100% para 50%. --------------------------- 
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 ---------- A conjugação destes dois fatores adversos obrigaria a Cercizimbra a contrair um empréstimo de 

seiscentos mil euros junto da banca. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Cercizimbra tinha angariado trezentos mil euros provenientes de donativos e de um subsídio da 

Câmara Municipal de Sesimbra e decidiu aplicá-los na expectativa de conseguir financiamento alternativo 

ao POPH. A obra teve início em dezembro de 2010 e por falta desse financiamento foi interrompida em 

agosto de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A conclusão da totalidade da obra do Centro de Atividades Operacionais (CAO) e Lar Residencial 

(LR) orça em cerca de 850.000 € (oitocentos e cinquenta mil euros), de forma a evitar a degradação do 

edifício já construído permitindo assim que exista uma tão rápida e ansiada resposta aos futuros utentes.

 ---------- Os eleitos da Assembleia Municipal de Sesimbra reunidos em sessão extraordinária a 29 de junho 

de 2018 deliberam: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1.Solicitar ao Governo a libertação do financiamento para o término das obras do Centro de 

Atividades Ocupacionais e Lar Residencial da Cercizimbra no terreno cedido para o efeito pela Câmara 

Municipal de Sesimbra; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2.Propor ao Governo um olhar diferente para a inclusão de crianças, jovens e adultos portadores 

de deficiência, designadamente a assunção das responsabilidades do Estado perante as instituições de 

Educação Especial.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomando o uso da palavra a Presidente da AMS disse que esta Moção nascera daquilo que fora 

uma visita dos Eleitos no passado dia 9 de junho, à freguesia do Castelo mas com mais pormenor à 

freguesia da Quinta do Conde, na qual haviam sido referenciados alguns pontos que eram fundamentais 

para conhecimento mais in loco daquilo que era a participação dos Deputados da AMS. ---------------------- 

 ---------- Nesse sentido fora realizada uma visita ao local da Obra do Centro de Atividades Ocupacionais e 

Lar Residencial da Cercizimbra na Quinta do Conde, acompanhada de membros da direção, que fizeram o 

ponto de situação da construção da obra e daquilo que podia representar um equipamento daquela 

natureza na freguesia e no Concelho de Sesimbra. O percurso desenvolvido pela Cercizimbra ao longo dos 

últimos 40 anos era sobejamente conhecido por todos, mas também as dificuldades que encontrava no 

que dizia respeito a melhores e mais financiamentos para a conclusão desta obra.  ----------------------------- 

 ---------- Por este motivo nascera a vontade da AMS, consubstanciada num documento subscrito pela 

Comissão de Líderes dos Grupos Municipais, como um contributo e atenção particular que a Cercizimbra 

merecia, de reforçar junto das entidades competentes, a necessidade de libertação do financiamento 

para o término das obras do Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial da Cercizimbra no 
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terreno cedido para o efeito pela Câmara Municipal de Sesimbra. --------------------------------------------------- 

 ----------  Esta vontade não era nem mais, nem menos do que aquilo que fora uma manifestação sadia dos 

jovens da assembleia municipal de jovens quando levaram a efeito também na Quinta do Conde, uma 

iniciativa que tinha por tema “Todos ao parque porque a Diferença é valiosa”. Eram tentativas várias que 

vinham nascendo quase de forma espontânea quer da população quer de organizações e naturalmente 

juntas de freguesia e Câmara municipal de Sesimbra, e também, obviamente do poder central, e hoje, em 

nome da Comissão de Líderes dos Grupos Municipais era apresentada a presente Moção. ------------------- .

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que o GM do PSD iria votar favoravelmente a Moção no entanto 

considerava que deveria constar a data da elaboração do projeto da obra no oitavo parágrafo. Sugeriu 

também que na parte deliberativa a palavra “solicitar” fosse substituída por “exigir”. -------------------------- 

 ----------  A Presidente da AMS acrescentou que a ser aprovada a Moção seria dada a conhecer ao 

Presidente da República, Grupos Parlamentares, Ministro da Segurança Social, Centro da Segurança Social 

de Setúbal, Câmara, Assembleias e Juntas de Freguesia, Cercizimbra e Comunicação Social Local e 

Regional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  O Deputado João Valente disse que a Moção fora elaborada em conjunto com o Presidente da 

Direção da Cercizimbra que fornecera alguma informação. Disse também que quando era referido, no 

décimo parágrafo, provenientes de donativos e de um subsídio da Câmara Municipal de Sesimbra, devia 

ser substituído por provenientes de donativos das autarquias, Câmara Municipal de Sesimbra e Junta de 

Freguesia da Quinta do Conde. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS questionou em seguida o plenário relativamente às sugestões apresentadas 

pelos Deputados Lobo da Silva e João Valente. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias respondeu que não concordava com a substituição da palavra “solicitar” 

por “exigir”. No que respeitava aos donativos sugeriu que também fosse feita uma referência a privados e 

outras entidades que já tinham feito um conjunto de donativos, nomeadamente uma cooperativa de 

referência do Concelho que era a Artesanalpesca, que normalmente fazia alguns contributos, uma vez 

que era uma entidade sem fins lucrativos e como tal aproveitava algumas das verbas que iam sobrando 

no fim do ano para fazer esses donativos.   --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomando o uso da palavra o Vereador José Polido disse que na senda da tentativa da CMS para a 

conclusão da obra, o executivo iria levar a reunião, na próxima quarta-feira, a atribuição de mais um 

subsídio de 25 mil euros destinado à obra da Cercizimbra. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS agradeceu a informação e cedeu a palavra aos restantes Líderes dos Grupos 
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Municipais para se pronunciarem quanto à substituição ou não da palavra “solicitar” por “exigir” tendo 

sido opinião que deveria ficar a palavra “solicitar”. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que não era por isso que não votaria favoravelmente a Moção 

porque o que era importante era que a obra fosse feita. Mudavam-se os tempos mudavam-se as 

vontades e de facto no tempo em que o PSD era Governo a expressão que se escrevia nos documentos 

era “exigir ao governo”. Questionou depois se o plenário concordava com a precisão da data da 

elaboração do projeto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Presidente da AMS respondeu que se fosse essa a vontade da AMS, que era importante 

precisar para que se pudesse ter uma avaliação temporal, os serviços procurariam junto da Cercizimbra a 

data da elaboração do projeto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não havendo mais qualquer observação, foram consideradas aceites as demais sugestões de 

alteração a documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias informou que não iria participar na votação da Moção porque pertencia 

aos órgãos sociais na Instituição, tendo-se ausentado da sala. -------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, estando presentes 23 eleitos, a Presidente da AMS colocou à votação a Moção com o 

título “Pelo Término das Obras do Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial da Cercizimbra – 

Polo da Quinta do Conde”, cuja versão final se passa a transcrever, tendo sido aprovada por 

unanimidade:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- “A Freguesia da Quinta do Conde apresenta-se hoje como a mais populosa das três freguesias do 

Concelho de Sesimbra, sendo de destacar que três dos cinco agrupamentos de escolas se situam na Quinta 

do Conde servindo 65% da população escolar.  ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Apesar da cobertura de serviços para a população do Concelho de Sesimbra apresentar níveis de 

adequação aceitáveis, verifica-se atualmente uma grave lacuna no apoio ocupacional a prestar na 

Freguesia da Quinta do Conde. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A conclusão do Lar e a sua entrada em funcionamento responderá finalmente a necessidades 

identificadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- As respostas do centro de apoio ocupacional e Lar Residencial só podem ser prestadas por um 

serviço de proximidade. Atualmente, a lista de espera é constituída por cinquenta candidatos elegíveis 

para apoio ocupacional, sendo que só um apoio desta natureza permitirá às famílias uma vida próxima da 

normalidade.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Nos próximos cinco anos vão sair da escolaridade obrigatória no Concelho de Sesimbra um total 
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de vinte e dois jovens com perfil de atendimento em Centro de Apoio, desses apenas dois jovens constam 

na lista de espera.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No presente, os casos mais complexos e de maior dependência deixam de ter apoio a partir dos 18 

anos após saírem da escola. Sem esta continuidade, as famílias têm a vida destroçada e estes jovens 

adultos ficam privados do apoio de que carecem. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Com o envelhecimento destes concidadãos e seus progenitores e o agravamento de saúde e/ou 

morte dos cuidadores principais, a inexistência de serviços de apoio ocupacional significa uma falha grave 

e inaceitável do sistema. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O projeto da obra foi elaborado no segundo semestre de 2005, foi submetido ao Programa PARES 

em 24 de maio de 2006, e teve a aprovação técnica dos serviços da Segurança Social e aprovação pelo 

Conselho Local de Acão Social (CLAS).  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em finais de 2008, este equipamento chegou a ter financiamento aprovado pelo Programa 

Operacional Potencial Humano (POPH). No entanto, no início de 2009, a Direção da Cercizimbra desistiu 

dessa via de concretização por duas razões essenciais: já com o processo em andamento, parte do edifício 

deixou de ser elegível para financiamento pelo POPH; acresce que a Administração Central reduziu a 

devolução do IVA às IPSS de 100% para 50%. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A conjugação destes dois fatores adversos obrigaria a Cercizimbra a contrair um empréstimo de 

seiscentos mil euros junto da banca. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Cercizimbra tinha angariado trezentos mil euros provenientes de donativos de diversas 

entidades, da Autarquia e Juntas de Freguesia e decidiu aplicá-los na expectativa de conseguir 

financiamento alternativo ao POPH. A obra teve início em dezembro de 2010 e por falta desse 

financiamento foi interrompida em agosto de 2012. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A conclusão da totalidade da obra do Centro de Atividades Operacionais (CAO) e Lar Residencial 

(LR) orça em cerca de 850.000 € (oitocentos e cinquenta mil euros), de forma a evitar a degradação do 

edifício já construído permitindo assim que exista uma tão rápida e ansiada resposta aos futuros utentes.

 ---------- A Assembleia Municipal de Sesimbra reunida em sessão extraordinária a 29 de junho de 2018 

delibera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 1. Solicitar ao Governo a libertação do financiamento para o término das obras do Centro de 

Atividades Ocupacionais e Lar Residencial da Cercizimbra no terreno cedido para o efeito pela Câmara 

Municipal de Sesimbra; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2. Propor ao Governo um olhar diferente para a inclusão de crianças, jovens e adultos portadores 
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de deficiência, designadamente a assunção das responsabilidades do Estado perante as instituições de 

Educação Especial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Presidente da República, Grupos Parlamentares, Ministro da Segurança Social, Centro da 

Segurança Social de Setúbal, Câmara Municipal de Sesimbra, Assembleias e Juntas de Freguesia do 

Concelho, Cercizimbra e Comunicação Social Local e Regional.” ------------------------------------------------------- 

 ---------- Prosseguindo os trabalhos, e voltando o plenário a contar com 24 eleitos, a Presidente da AMS 

deu início à discussão da Moção com o título “Discussão sobre a Eutanásia” cujo conteúdo a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “O recente debate na Assembleia da República e na sociedade portuguesa em torno da definição 

de condições para despenalizar a morte medicamente assistida, a pedido única e exclusivamente e de 

forma reiterada, pela própria pessoa com doença incurável, lesão definitiva e fatal, que se encontre em 

situação de grande sofrimento, revelou a existência de grande desconforto quer pelo assunto, quer pela 

atual situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 29 de Junho de 2018 declara-se disponível 

para contribuir no debate acerca desta problemática, inserindo na mesma aquilo que está consagrado 

constitucionalmente para a efetiva prestação de cuidados de saúde à população portuguesa, aquando da 

reabertura do debate na Assembleia da República.” ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado José Guerra referiu que sendo um tema que estava em discussão e não dispondo os 

cidadãos de muita informação sobre o que era a eutanásia e a morte medicamente assistida, a pedido, 

única e exclusivamente pelo próprio, considerava que a AMS tinha interesse em que os cidadãos tivessem 

opiniões sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Deputada Paula Rodrigues disse que a apresentação daquela Moção não era uma prioridade e 

vinha fora de tempo dado que na devida altura estivera em debate na Assembleia da República. ---------- 

 ---------- O que se exigia agora era que houvesse debate sobre os problemas do Município. A questão 

emergente era pugnar, por exemplo, pela reversão da posição do governo em excluir o Município de 

Sesimbra da área de influência do novo Hospital do Seixal obrigando a população de Sesimbra a continuar 

a deslocar-se para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, que tinha problemas de lotação, com um 

hospital mais próximo – a criação do novo Hospital do Seixal. Este não era o momento nem o tempo de 

se trazer a esta Assembleia este assunto quando o debate já estivera na Assembleia da República. -------- 

 ---------- Tomando o uso da palavra o Deputado Rui Rodrigues referiu que iria votar favoravelmente o 
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documento porque propunha que a AMS estivesse disponível para no futuro debater o assunto de forma 

integrada daquilo que devia ser o Sistema Nacional de Saúde. Não continha referências à morte 

medicamente assistida, nem valores individuais que cada um poderia defender mas simplesmente a dizer 

que a AMS estaria disponível no futuro para discutir e promover o debate sobre o assunto, inserido 

naquilo que devia ser o Sistema Nacional de Saúde porque existiam propostas que abriam a porta a que a 

eutanásia se tornasse num negócio como já existia noutros países. -------------------------------------------------- 

 ----------  O que estava em causa no documento era que quando houvesse a reabertura do debate na 

Assembleia da República, em princípio na próxima legislatura que seria o mais correto, se pudesse 

debater o assunto e contribuir para a discussão. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva referiu que as unidades de saúde primária do concelho de Sesimbra 

pertenciam ao Agrupamento dos Centros de Saúde da Arrábida que tinham, no total, 56 mil utentes sem 

médico e enfermeiro de família. Só o Concelho de Sesimbra tinha mais de 5 mil utentes sem médico de 

família. Relativamente à rede nacional de cuidados continuados integrados, Sesimbra tinha uma equipa 

de cuidados continuados integrados ao domicílio que pertencia à Unidade de Cuidados na Comunidade 

de Sesimbra e que tinha apenas capacidade para 35 utentes. Não existia nenhuma unidade de 

convalescença, unidade média de duração e reabilitação, unidade de longa duração ou unidade de 

cuidados paliativos no Concelho de Sesimbra. Existiam apenas 2 unidades com vagas para utentes em 

cuidados paliativos no distrito de Setúbal - Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros e Hospital de 

Nossa Senhora da Arrábida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O que o GM do BE devia trazer à AMS era como é que o Serviço Nacional de Saúde detinha e 

devia ter capacidade para ter mais cuidados paliativos e mais cuidados continuados e não aparecer com 

“faire divers”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Deputado Rui João referiu que contribuíra para a construção do texto porque este não era o 

documento inicial. Disse que o Deputado Lobo da Silva tinha razão. De facto era preocupante que só 10% 

da população tivesse acesso aos cuidados paliativos mas o PSD e o PS haviam desmantelado o SNS dando 

aso a que os cuidados de saúde estivessem hoje na forma como se encontravam. O projeto-lei do PS 

abria portas à privatização da morte medicamente assistida da mesma forma como existia na Suíça, 

Holanda e outros Países Europeus. O que pretendiam fazer era privatizar a saúde e a transferência de 

competências em conjunto com o PSD. O que a Moção pretendia era promover um debate sobre a morte 

medicamente assistida no seio daquilo que o SNS devia, constitucionalmente, assegurar à população 

portuguesa.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Como o Deputado Lobo da Silva referira, só 2 entidades privadas promoviam cuidados paliativos 

no distrito de Setúbal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Deputado José Braga referiu que era um assunto complexo e sensível. Estava completamente 

de acordo com a intervenção da Deputada Paula Rodrigues e em parte com a intervenção do Deputado 

Lobo da Silva. A discussão da eutanásia já tinha sido debatida no parlamento e na comunicação social 

nacional. Neste momento não se justificava estar a discutir. Depois das eleições legislativas 

provavelmente o assunto seria novamente debatido.  ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não estava de acordo com a moção e iria produzir Declaração de Voto. --------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Rodrigues disse que o que estava a ser proposto era que aquando da 

reabertura do debate na AR houvesse da parte da AMS uma intervenção ativa de componente do 

processo por isso não entendia por que razão o Deputado José Braga não concordava com o Deputado 

Rui Rodrigues. Ninguém estava a dizer se concordava ou não com a eutanásia. O que se estava a dizer era 

que independentemente de se concordar ou não, a AMS estaria disponível para discutir o assunto. ------- 

 ----------  Pessoalmente achava que se devia participar no debate independentemente das opções que 

cada um tivesse relativamente a assunto. Considerava incoerente, um GM estar em divergência em 

relação a este aspeto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado José Guerra referiu que muita gente que subscrevera o documento sobre a 

eutanásia defendia o SNS, os cuidados paliativos e os cuidados continuados. Defendiam a devolução do 

SNS ao Serviço Público Gratuito, e isso não era contraditório à questão de se discutir outros temas. 

Muitos temas eram discutidos na AR e cá fora continuava-se a protestar contra as decisões ou no sentido 

de arranjar uma melhor forma de solução. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Moção não referia que se estava ou não de acordo com a eutanásia, a questão era estar ou não 

aberto a uma discussão. Se por ventura existisse um documento para votar a maioria decidiria.  ----------- 

 ---------- Não via nada na Moção que pusesse em causa a defesa do Hospital do Seixal, ou a defesa de mais 

médicos de família. Eram situações diferentes. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que se dúvidas existissem os gráficos sobre saúde familiar no 

Concelho ilustravam bem a sua intervenção anterior. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu em seguida que o PSD não estava disponível para debater o tema. ----------------------------- 

 ---------- Dirigindo-se depois ao Deputado Rui Rodrigues perguntou se não era o Partido dele que andava a 

dar “palmadinhas nas costas” do António Costa, concluindo que o Partido devia ter coragem e retirar 

apoio político ao PS. Andavam sempre a dizer que a culpa era do PSD mas agora também fazia parte 
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dessa culpa, tendo perguntado se votava contra os orçamentos e contra as posições do PS. Devia assumir 

que de momento estava a pactuar com a culpa.  -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por último perguntou se o Deputado Rui Rodrigues sabia informar se no Hospital São João no 

Porto, a ala que tomava conta das crianças que sofriam de cancro, já tinha as suas unidades a funcionar, 

com o Governo que o Deputado apoiava. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS lembrou o trabalho que a Comissão 3 estava a realizar no âmbito do estado 

da saúde no Concelho de Sesimbra que decerto seria em breve do conhecimento do plenário, com um 

conjunto de reuniões já realizadas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou em seguida da palavra a Deputada Paula Rodrigues que referiu que a apresentação da 

Moção era extemporânea. A presente sessão já tinha 16 documentos e apelava a todos que trouxessem a 

debate documentos que efetivamente fossem necessários. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Não estava em causa debater futuramente o tema mas sim ter em atenção a quantidade de 

documentos que eram apresentados e muitos já transitavam da sessão ordinária de 15 de junho. --------- 

 ---------- Em seguida usou da palavra o Deputado Rui João que disse que a AMS ao votar contra o 

documento estava a fechar a porta a um futuro debate porque estava a dizer que não estava disponível 

para o discutir aquando da discussão na próxima legislatura conforme compromisso da AR. -----------------   

 ---------- O Deputado Sérgio Faias referiu que a AMS não devia ter tema tabu para discutir, 

independentemente das posições individuais sobre as diferentes matérias.  --------------------------------------   

 ---------- Não havendo mais intervenções a Presidente da AMS colocou à votação a Moção atrás 

identificada tendo sido aprovada por maioria com 13 votos a favor, (7 PS, 3 CDU – Rui Rodrigues, Álvaro 

Monteiro e Maria Manuel Gomes - 2 MSU e 1 BE) e 11 votos contra (9 CDU e 2 PSD). -------------------------- 

 ---------- Os Deputados do GM da CDU que votaram contra a Moção prestaram a seguinte Declaração de 

Voto: ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “A Bancada dos eleitos da CDU que votou desfavoravelmente a proposta apresentada pelo Bloco 

de Esquerda com o Assunto discussão sobre a Eutanásia não pretendem que não se prossiga o debate nas 

instâncias convenientes, mas antes pelo que o assunto é extemporâneo uma vez que já foi discutido na 

Assembleia da Republica e apenas será discutido na próxima legislatura.” ----------------------------------------- 

 ---------- O GM do PSD apresentou a Declaração de Voto que se transcreve: --------------------------------------- 

 ---------- “Os deputados da bancada do PSD na Assembleia Municipal de Sesimbra reunida em 29 de Junho 

de 2018, votaram contra esta moção, porque este processo, não é mais do que tirar a vida, seja qual for a 

razão e a idade. Existe sim medicação a ser ministrada com a intenção de diminuir o sofrimento do 
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doente em fase terminal mas para o Ministério da Saúde são custos muito elevados, os portugueses 

continuam a manifestar o descontentamento da qualidade dos serviços médicos que lhes são prestados. 

 ---------- Também consideram que a sociedade civil não está informada sobre os projetos da legalização, 

pois queriam aprovar uma lei sem discussão, nem envolvimento da sociedade.” -------------------------------- 

 ---------- Prosseguindo os trabalhos a Presidente da AMS agradeceu a compreensão da Comissão de 

Líderes na aceitação de mais um documento para o PAOD que ultrapassara o estipulado no Regimento 

mas como todos compreenderiam fazia sentido pela oportunidade e importância do documento que dizia 

respeito à celebração do acordo estratégico de colaboração entre o Estado Português e o Município do 

Seixal para a construção do Hospital do Seixal.  ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Como no acordo não era incluído o Município de Sesimbra e porque até ao momento toda a 

estratégia de abordagem da importância da criação desta Unidade de Saúde no Seixal incluía sempre o 

Concelho de Sesimbra, a dúvida surgira quando se constatara que o mesmo não era integrado. ------------ 

 ---------- Nesta medida, era importante que o documento fosse votado hoje no sentido da apreensão e 

discordância quanto ao facto do Concelho de Sesimbra ter sido excluído e exigir que fosse equacionada 

uma decisão que englobasse o Concelho.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O texto da Moção é o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “A Assembleia Municipal teve conhecimento, através de uma informação prestada pela Câmara 

Municipal de Sesimbra, da existência de uma proposta de adenda ao Acordo Estratégico de Colaboração 

entre o Estado Português e o Município do Seixal, para a construção do Hospital do Seixal, cuja assinatura 

estará já agendada, e prevê a exclusão do município de Sesimbra da área de influência direta desta 

unidade hospitalar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Trata-se de uma intenção que contraria os compromissos assumidos desde o início deste processo, 

gorando as expectativas das populações e utentes dos serviços de saúde que, com a Câmara Municipal de 

Sesimbra e órgãos autárquicos do concelho empenhadamente em todos os momentos negociais 

contribuíram para que o equipamento esteja hoje tão perto de ser uma realidade. ------------------------------ 

 ---------- O município do Seixal, que ao longo dos anos trabalhou sempre em estreita parceria com 

Sesimbra, também já contrariou esta intenção. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A confirmar-se esta opção, a Câmara Municipal manifesta a sua total discordância, publicamente, 

pois a mesma prejudica claramente os utentes do concelho, que continuarão a ter um serviço de urgência 

básica a mais de 30 quilómetros de casa (Hospital de São Bernardo, em Setúbal), com uma rede de 

transportes públicos altamente deficitária e bastante onerosa, e ainda um tempo de trajeto que pode 
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representar um risco para a recuperação e preservação da saúde dos doentes, quando passa a existir um 

hospital a menos de metade desta distância, tanto das freguesias de Santiago e do Castelo, como da 

Quinta do Conde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Neste sentido, a Câmara Municipal solicitou uma audiência com caráter de urgência ao Ministro 

da Saúde, para um esclarecimento da situação e reivindicar que o concelho de Sesimbra tenha um Serviço 

de Urgência Básica mais próximo do que aquele que existe atualmente. ------------------------------------------- 

 ---------- A estes factos, acrescenta-se outro que é o de Sesimbra ser um destino turístico, que durante o 

período de Verão vê a sua população aumentar sem resposta ao nível de serviços de saúde, sobretudo no 

que respeita às urgências. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Autarquia está igualmente apreensiva em relação à redução de 10 das 23 valências que 

estavam previstas para o novo hospital no acordo de 2009, e que desaparecem na nova proposta. -------- 

 ---------- Não obstante o estabelecido no despacho n.º 5911-B/2016, que aprovou o sistema livre e acesso e 

circulação de utentes no SNS, não existem garantias de que este acesso se fará de pleno direito pelos 

utentes do concelho de Sesimbra, estando o concelho fora da área de influência direta desta nova 

unidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida a 29 de junho, delibera:  ---------------------------------- 

 ---------- 1- Manifestar a sua discordância pelo facto de Sesimbra estar fora do Acordo Estratégico de 

Colaboração entre o Estado Português e o Município do Seixal, para a construção do Hospital do Seixal; - 

 ---------- 2 - Exigir que seja reequacionada esta decisão, no sentido de incluir o concelho e Sesimbra na área 

de influência direta; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 3 - Manifestar apreensão pela redução do n.º de valências em função do previsto e assinado no 

acordo em 2009;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 4 - Reiterar a disponibilidade da Assembleia Municipal em acompanhar este processo em conjunto 

com órgãos autárquicos e a população do concelho de Sesimbra, junto da tutela. ------------------------------- 

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

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

Saúde; Grupos Parlamentares da Assembleia da República; Área Metropolitana de Lisboa; Associação de 

Municípios da Região de Setúbal; ACES Arrábida; Administração dos Centros de Saúde do Concelho de 

Sesimbra; Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Saúde da Quinta do Conde; Câmaras e 

Assembleias Municipais do Distrito de Setúbal; Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleias de 

Freguesia do concelho de Sesimbra; Comunicação Local e Regional.” ------------------------------------------------ 
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 ---------- A Presidente da AMS referiu ainda que a diminuição das valências que esta Unidade de Saúde iria 

comportar estava na razão direta daquilo que fora o cômputo global do município de Almada com Seixal 

e portanto à partida, já não integrara o concelho de Sesimbra, e daí ter havido a diminuição das valências. 

 ---------- Disse depois que o GM do PSD propusera as seguintes alterações ao texto: Substituir no ponto 1 a 

palavra “manifestar” por “repugnar”, no ponto 3 acrescentar à palavra “manifestar” “e repugnar”, e por 

fim incluir o ponto 5 com a seguinte redação “Esperando o Município que palavra dada seja palavra 

honrada”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu depois que não havia intenção de apresentar esta Moção de forma delicada e com pinças, 

mas sim de uma forma concreta, clara e explicita daquilo que era o direito do município de Sesimbra e 

onde a AMS exprimia a sua vontade de continuar a discutir a problemática da sua integração nesta 

unidade de Apoio e por isso considerava que a frase proposta não tinha enquadramento no conjunto da 

Moção.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Seguidamente usou da palavra o Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde que disse 

que tivera a oportunidade, juntamente com o Vereador José Polido, de assistir hoje à assinatura e 

homologação da adenda ao protocolo celebrado em 2009, e haviam trocado algumas palavras com o Sr. 

Ministro da Saúde e com a Coordenadora do Agrupamento Centros de Saúde ACES, e ele como Quinta 

condense dissera que para além da referenciação, que era de facto matéria que incomodava, existiam 

outros aspetos a montante que urgia suprir, designadamente a escassez de equipamentos, um novo 

centro de saúde na Quinta do Conde. Sublinhara o crescimento e a juventude na Freguesia da Quinta do 

Conde.- Voltando ao problema da exclusão do concelho de Sesimbra da área de influência do Hospital do 

Seixal, disse que na verdade, o argumento do livre acesso aos cuidados do SNS que fora objeto de um 

despacho em 2016, não resolvia esta questão porque se assim fosse não fazia sentido a outra referência 

na adenda respeitante à reorganização dos serviços de saúde designadamente a passagem para área de 

influência do Hospital de São Bernardo em detrimento do Hospital Garcia de Orta. ----------------------------- 

 ---------- O assunto fora desvalorizado pelo Sr. Ministro aplicando a estratégia habitual do empurrar com a 

barriga e dizer agora resolvia-se e amanhã logo se veria. --------------------------------------------------------------- 

 ---------- Questionado pela Presidente da AMS quanto ao teor da Moção referiu que era oportuna e 

pertinente, no entanto quisera recordar que existiam matérias para além da questão da área de 

referenciação que inquietavam bastante no capítulo da saúde os Quinta condenses na generalidade. ---- 

 ---------- O Deputado Rui Rodrigues disse, na qualidade de Coordenador da Comissão 3, que a mesma 

reunira com 4 instituições, faltando a unidade de saúde familiar da Quinta do Conde, existindo também a 
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intenção de reunir com a ARS de Setúbal e Arrábida. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em relação à problemática disse que a omissão fora apanhada de surpresa porque nas reuniões, a 

perspetiva dos diretores dos centros de Saúde era que com a construção do Hospital do Seixal, a maioria 

dos utentes que se deslocavam para São Bernardo iriam ter melhor acesso à saúde. De facto a não 

inclusão do concelho de Sesimbra no protocolo preocupava e era grave porque a história do livre acesso 

não era bem aquilo que se pensava porque um utente que se deslocava podia escolher o centro de saúde 

ou o hospital onde se quisesse deslocar, mas um utente que iria numa situação urgente ou emergente e 

que fosse numa ambulância, não iria para o Hospital do Seixal mas sim para o Hospital São Bernardo, 

onde estariam horas e horas, mal atendidos e sem o mínimo de condições, quer para os médicos e 

enfermeiros, quer para os utentes que estavam a ser tratados de uma forma desumana, e falava por 

experiência própria.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde falara apenas dos Quinta condenses mas 

eram os utentes de todo o Concelho que se deslocavam para o Hospital de São Bernardo sem o mínimo 

de condições e já assistira a utentes às 5 da manhã, completamente abandonados. Era isto que iria 

continuar a acontecer e o facto de o Concelho não estar incluído no protocolo era gravíssimo e como 

Coordenador da Comissão 3 considerava que esta questão devia ser englobada na sessão temática a 

realizar sobre a situação da saúde. Era urgente discutir este assunto. Devia ser concluído rapidamente o 

relatório das reuniões realizadas e debater o tema. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado José Braga disse que esta Moção seria o início da caminhada, a via institucional seria 

percorrida, mas a luta das populações na rua também seria iniciada. Era lamentável e merecedor da 

condenação da AMS a atitude do Governo através do Ministério da Saúde em não cumprir o 

compromisso assumido em 2009 e vir agora riscar o Concelho de Sesimbra da área de influência direta do 

Hospital do Seixal através de uma adenda ao acordo estratégico de colaboração, sendo que a justificação 

dada era a seguinte “foram as alterações ao perfil assistencial do novo hospital fruto da reorganização 

dos Agrupamentos de Saúde”.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou em seguida quem é que o Ministério da Saúde e o Governo pretendiam enganar. 

Excluir o Concelho de Sesimbra da área de influência do Hospital do Seixal tinha como objetivo excluir ou 

limitar o acesso dos utentes do concelho ao novo hospital. Na adenda vinha o Ministério invocar o 

despacho n.º 5911-B/2016 referente ao direito de livre acesso e circulação de utentes de outros 

concelhos. A invocação deste despacho por parte do Ministério da Saúde era apenas uma manobra na 

tentativa de iludir os sesimbrenses. Tentar colocar o direito de livre acesso dos utentes ao hospital em pé 
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de igualdade ou como alternativa à exclusão do Concelho de Sesimbra à influência direta, não era uma 

forma séria de tratar uma matéria fundamental. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou em seguida da palavra a Presidente da Junta de Freguesia do Castelo que iniciou a sua 

intervenção dizendo que a Moção ainda se tornava mais pertinente quando existia uma Unidade de 

Saúde Familiar na Freguesia do Castelo em que os munícipes neste momento se recusavam a ir e iam 

diretamente para o Hospital de São Bernardo. Recebia munícipes a queixarem-se das condições em que 

se encontrava a Unidade de Saúde, os próprios enfermeiros incitavam os utentes a reclamarem sobre o 

estado em que a Unidade se encontrava. Não tinha condições para receber crianças com falta de ar. Os 

próprios funcionários não tinham condições para trabalhar e neste momento a Freguesia do Castelo não 

tinha uma Unidade de Saúde Familiar capaz de dar reposta aos munícipes da Freguesia. Tinha 

conhecimento de munícipes que iam diretamente para o Hospital de São Bernardo portanto ainda mais 

esta Moção fazia sentido. No dia 20 de dezembro a Junta de Freguesia do Castelo remetera um e-mail ao 

ACES Arrábida com conhecimento ao Presidente da CMS que reforçara essa preocupação com fotos, mas 

até hoje aguardava resposta. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse que após ter conhecimento da matéria e junto do Presidente da CMS 

tinham sido retiradas algumas questões, que gostaria de realçar antes de dar a palavra ao Vereador José 

Polido, que eram as seguintes: Devia ser evidente, da postura dos Órgãos do Município de Sesimbra, que 

não estava contra a construção do Hospital do Seixal, estavam sim apreensivos pelo facto de Sesimbra 

não estar incluído no acesso ao Hospital. Esta era uma questão fundamental e muito importante que 

devia envolver todos positivamente. Outra questão era que o Presidente da CMS assim que tivera 

conhecimento da exclusão do concelho de Sesimbra solicitara de imediato uma reunião com o Ministro 

da Saúde que provavelmente ocorreria na próxima semana e decerto também estaria a Secretária de 

Estado, para de facto a situação ser apreciada em tudo o que era a realidade do concelho de Sesimbra, e 

nesta matéria a AMS poderia prestar um contributo esclarecedor daquilo que haviam sido as posições e 

as preocupações da mesma. Por último queria destacar a surpresa desagradável porque a CMS só tivera 

conhecimento aquando da leitura da adenda do protocolo. Até ao momento sempre Sesimbra fizera 

parte do processo, ela própria também participara em reuniões e sempre se haviam pautado por prestar 

uma grande cooperação naquilo que eram as possíveis soluções do Hospital do Seixal. Portanto fora uma 

surpresa total que advinha do facto de Sesimbra em determinada altura ter passado do Hospital Garcia 

de Orta, em Almada, para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal. ------------------------------------------------- 

 ---------- A diminuição do n.º de valências, que também devia preocupar, resultava do facto do somatório 
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da população de dois concelhos porque já não integrava o terceiro que era o de Sesimbra. ------------------ 

 ---------- O que devia unir todos em torno do documento era o que realmente era essencial, que era 

manifestar em nome da AMS, de uma forma unânime, o que era a preocupação e exigência em 

determinadas matérias da reapreciação e reflexão sobre a situação. ------------------------------------------------ 

 ---------- O Vereador José Polido referiu que de facto estivera com o Presidente da Junta de Freguesia da 

Quinta do Conde na assinatura do Protocolo na Câmara Municipal do Seixal e haviam sido trocadas umas 

breves palavras com o Ministro que garantira que iria arranjar uma solução para Sesimbra. Relativamente 

a este assunto a CMS já tomara uma posição que estava explanada no seu site e até à realização da 

reunião solicitada pelo Presidente da CMS, julgava que se devia ter alguma ponderação. --------------------- 

 ---------- Disse também que todos seriam poucos para lutar pelos interesses da população do Concelho e 

recordava que em 2009 quando fora assinado o 1.º protocolo, Sesimbra estava dentro do sistema e tinha 

sido empurrada para o Hospital de São Bernardo numa situação provisória até à construção do Hospital 

do Seixal, e agora, como Sesimbra já estava servida continuava na mesma, o que não fazia qualquer 

sentido. Para além disso havia uma diminuição das valências e o que o Estado se preparava para fazer era 

concentrar, a nível do distrito, grande parte das valências no Hospital Garcia de Orta, ficando como o 

grande hospital central da Península de Setúbal. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sesimbra, se a solução não fosse encontrada, provavelmente ficaria no São Bernardo, a 40 ou 50 

kms. Qualquer munícipe da Lagoa de Albufeira, Aldeia do Meco, Casal do Sapo ou Fontaínhas, que 

rapidamente chegaria ao Hospital através do Marco do Grilo, agora tinham que ir para Setúbal porque 

era o que a lei mandava. Todos deviam defender os interesses da população independentemente das 

ideologias políticas de cada um, e todos se deviam debater e lutar em conjunto para que as populações 

fossem servidas com a dignidade que mereciam, caso a reunião não decorresse de forma positiva para o 

Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Todos sabiam que Sesimbra vinha sendo preterida ao longo dos anos ao nível dos investimentos 

por parte dos sucessivos Governos e não iria dizer se era PS ou PSD ou CDS, um desses investimentos 

vinha sendo no setor da saúde, para não falar nas redes viárias, etc. Devia-se deixar de andar em 

intriguices políticas e aprovar este tipo de documento por unanimidade e grande consenso e apelava que 

todos estivessem unidos na defesa das populações do Concelho de Sesimbra. ----------------------------------- 

 ---------- Usou de seguida da palavra o Deputado Sérgio Faias que iniciou a sua intervenção dizendo que 

naturalmente o PS, estando ao lado da população, porque todos na AMS tinham sido eleitos pela 

população para defender os seus interesses, e de facto também o GM do PS fora apanhado de surpresa e 
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considerava que o que acontecera não garantia o interesse da população de Sesimbra. No entanto, 

analisando o que era a adenda, gostaria de referir que o que a adenda fizera fora regularizar ao abrigo da 

legislação o que tinha sido decidido em 2012 que fora a criação do ACES Arrábida com a divisão do que 

existia neste momento. Criara-se a junção dos 3 municípios de Sesimbra, Setúbal e Palmela e a partir do 

momento em que o Hospital do Seixal se começou a desenvolver houve aquela necessidade de 

enquadrar legalmente o protocolo que tinha sido estabelecido anteriormente. ---------------------------------- 

 ---------- Nesse sentido o GM do PS considerava que a Moção tinha bastante interesse e revia-se nela e na 

necessidade de que ela avançasse e que chegasse antes da reunião como uma posição concertada de 

todas as forças politicas e representantes da população para que a situação se revertesse, mas pensava 

que talvez não fosse má ideia incluir um 5.º ponto em que se recomendasse um estudo da definição que 

existia neste momento em termos do Agrupamento dos Municípios porque fazia mais sentido, numa 

logica de enquadramento porque Sesimbra estava mais próxima do Seixal, que Setúbal e Palmela fossem 

outro Agrupamento. Recomendar a realização do estudo e se essa seria uma solução para que de futuro 

se melhorasse o serviço no concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Deputada Sandra Carvalho lembrou que há cerca de um ano, quando fora assinado o protocolo 

por causa do centro de saúde de Sesimbra, o Secretário de Estado questionado diretamente por um 

jornalista, não colocara de parte Sesimbra da construção do Hospital do Seixal. Portanto em menos de 

um ano Sesimbra ficara de fora de uma rede que na altura estava desenhada e que era a mesma que 

existia hoje. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que o GM do PSD iria votar favoravelmente a Moção, no entanto 

referiu que Sesimbra vinha sendo preterida ao longo dos tempos, e comungava com a intervenção do 

Vereador José Polido, transversal a todos os governos, com machadadas, umas atrás das outras. Não 

tinha dúvida em afirmar que a presente situação era das mais graves de sempre. Uma Câmara eleita 

democraticamente não ter sido consultada nem sido informada não passava pela cabeça de ninguém. 

Simplesmente o Município fora ignorado, e ele pessoalmente e em nome da PSD achava que tinha sido 

uma atitude que não iria adjetivar. Ficava apreensivo como é que o Ministro depois daquela trapalhada 

dizia que ia arranjar uma soluçãozinha, ou seja ia empurrar o problema com a barriga. ------------------------ 

 ---------- Nesta sessão o PSD já fora apontado como mau da fita, e com dores de cotovelo, mas não tinha e 

podia dar o exemplo, ainda bem que se resolvera o problema do Cabo Espichel, e o Município estava de 

parabéns, mas podia afirmar que o problema do Cabo Espichel não fora resolvido no tempo da 

governação do PSD porque o teria sido na semana das eleições e não quisera para não ser acusado por 
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factos eleitoralistas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não o surpreendia as atitudes do PS porque já habituara todos a dizer uma coisa e a fazer outra, 

bastava ver a Escola Secundária da Quinta do Conde, o Centro de Saúde da Quinta do Conde, e agora o 

Hospital do Seixal. O que era mais grave era que isto fazia parte do ADN e bastava ver o que saíra esta 

tarde na Quinta do Conde: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Hospital de proximidade do Seixal   -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A secção do Partido Socialista da Quinta do Conde felicita a decisão do governo em assinar a 

adenda ao acordo estratégico de Colaboração para o Lançamento do futuro Hospital do Seixal, entre a 

Câmara Municipal do Seixal e o Ministério da Saúde. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Reforça-se, desta forma, a parceria entre o Ministério da Saúde e o Município do Seixal 

relativamente ao futuro hospital.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Salienta-se que, a área de influência do hospital engloba, em primeira linha, a população dos 

concelhos de Almada e Seixal, todavia, esta unidade de saúde servirá também os habitantes do concelho 

de SESIMBRA, bem como os utentes de outros concelhos do distrito de Setúbal.” -------------------------------- 

 ---------- Lamentava que mais uma vez o Concelho tivesse sido esquecido. O PS não podia ter feito aquilo 

ao Concelho de Sesimbra. A solução do Ministro seria metida na gaveta e o tempo um dia resolveria. ---- 

 ---------- De palavra dada e de palavra honrada, o PS não tinha nada. ------------------------------------------------ 

 ---------- A Presidente da AMS lembrou que tinham sido apresentadas sugestões de alteração ao texto 

nomeadamente pelo GM do PSD e do PS. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que retirava a proposta da inclusão do ponto 5 sendo 

mencionada na Declaração de Voto que iria apresentar. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou em seguida da palavra o Deputado Pedro Mesquita que disse ter ouvido da parte do GM do 

PSD algumas incoerências, nomeadamente 56 mil cidadãos sem médico de família tendo perguntado há 

quanto tempo é que essa situação se verificava. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A situação do Município de Sesimbra ter sido encostado a Setúbal vinha de 2012 e nessa altura 

não era o PS que estava no Governo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A decisão da não inclusão da população do Concelho de Sesimbra no Hospital do Seixal não 

estava correta, mas alguém retirara o Município em 2012. Portanto devia haver verdade quando se 

faziam afirmações. Política era discutir com elevação e saber debater os documentos com respeito uns 

pelos outros. Parece que por vezes se copia atitudes menos felizes que se via no parlamento. -------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias já afirmara que o GM não se revia na situação da retirada de Sesimbra 
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da área de influência direta do Hospital do Seixal e internamente iria averiguar junto dos Deputados na 

AR o que é que se passara e pressionar no sentido de chegar a outra situação que fosse benéfica para 

todos os sesimbrenses. Ele vivia na Quinta do Conde e portanto como todos os outros cidadãos sentia-se 

prejudicado porque tinha o Seixal a 2 passos e não devia ter que ir para Setúbal que não tinha condições 

e sabia porque já tinha tido a filha internada. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Portanto achava que juntos se poderia tentar chegar a outro patamar de decisão que pudesse ser 

tomada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse que a mesa e os deputados ao longo dos últimos mandatos em que 

participava, na grande maioria das sessões pautavam-se por respeito, lealdade e frontalidade, 

naturalmente com aquilo que era uma questão epidérmica que muitas vezes podia surgir. Mas todos 

seriam responsáveis e corresponsáveis para de facto a pratica politica pedagógica fosse de facto superior 

a eventuais criticas laterais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado João Rodrigues referiu que o GM do MSU iria votar favoravelmente a Moção porque 

estava contra esta medida que era bastante prejudicial à população do Concelho de Sesimbra e 

acrescentou que valeria a pena realizar uma sessão às 9 da manhã para se ver se estariam com tanta 

vivacidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS respondeu que o problema das 9 da manhã, era o mesmo das 15 horas da 

tarde e tinha a ver com uma única questão, era que a maioria dos deputados eram políticos voluntários, 

tinham as suas atividades profissionais. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  O Deputado Lobo da Silva disse que o Deputado Pedro Mesquita não entendera a sua 

intervenção relativamente aos números tendo repetido que as Unidades de Saúde de nível primário do 

concelho de Sesimbra pertenciam ao Agrupamento dos Centros de Saúde da Arrábida que tinham no 

total cerca de 56 mil utentes sem médico e enfermeiro de família. Só o Concelho de Sesimbra tinha mais 

de 5 mil utentes sem médico de família. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse depois que tivera o cuidado de pedir desculpa da forma como se dirigira a outros colegas 

mas não reconhecia no Deputado Pedro Mesquita qualquer moralidade para passar atestados porque 

podia ter sido agressivo, reconhecia que sim e pedira desculpa, mas nunca vira nenhum deputado do PSD 

levantar-se da bancada e dirigir-se ao público e querer agredir munícipes. ---------------------------------------- 

 ---------- Tomando em seguida o uso da palavra, o Deputado Sérgio Faias apresentou a proposta de 

alteração à moção com a introdução de um novo ponto 4 com a seguinte redação: “Que se realize um 

estudo que avalie as vantagens para a população de Sesimbra  da possibilidade de reversão da 
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organização territorial introduzida pela Portaria n.º 394-B/2012, de 29 de novembro, que deu origem à 

criação do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Arrábida, agrupando os concelhos de Sesimbra, 

Palmela e Setúbal, tendo o Hospital de S. Bernardo como hospital de referência.” ------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Rodrigues manifestou a sua opinião dizendo que incluir este ponto podia pôr 

em causa o objetivo da Moção porque o que interessava de momento era reverter a decisão tomada de 

exclusão do Concelho de Sesimbra da área de influência direta do Hospital do Seixal. Pensava que não era 

oportuno estar a sugerir a realização de estudos porque poderia dar aso a desvios do objetivo da Moção.

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que comungava a opinião do Deputado João Rodrigues sendo 

que poderia arrastar no tempo e era urgente reverter a situação. ---------------------------------------------------- 

 ----------  O Deputado Sérgio Faias explicou que esta proposta era para ir mais além porque o que estava 

na base da adenda era precisamente existir a portaria que definia a organização territorial atual. Quando 

se referia que a organização atual devesse ser estudada, a vantagem da sua reversão, não impedia que 

quaisquer outros avanços pudessem ocorrer. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Deputado João Valente disse que o estudo não retirava peso ao documento e por isso não via 

inconveniente em incluir o novo ponto 4. Também o Deputado José Guerra foi da mesma opinião. ------- 

 ---------- O Vereador José Polido esclareceu que Sesimbra não tinha sido encostado a Setúbal em 2012. 

Sesimbra estivera dentro do sistema até há 3 dias atrás. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Pedro Mesquita perguntou se seria possível na reunião que fora solicitada com o 

Ministro da Saúde acrescentar à adenda a possibilidade do cidadão ao ser transportado por uma 

ambulância poder escolher o Hospital do Seixal.  -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS chamou a atenção para o documento em questão e a decisão ou não de 

incluir as alterações no mesmo que resultava na vontade da AMS que poderia ser dialogada na reunião 

com o Sr. Ministro. Arranjar qualquer outra alternativa seria acrescentar um problema que não era o da 

AMS. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Rodrigues referiu que dada a explicação do Vereador José Polido apelava ao 

GM da CDU que clarificasse a sua opinião relativamente à inclusão do ponto 4.---------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Valente sugeriu a interrupção dos trabalhos por breves minutos de forma a 

analisar o assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Nesta conformidade os trabalhos foram interrompidos por cinco minutos. ----------------------------- 

 ---------- Retomados os trabalhos usou da palavra o Deputado Sérgio Faias que referiu que o GM 

considerava que a proposta de alteração apresentada fazia sentido que se continuasse a explorar, no 
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entanto, tendo em conta a posição das diferentes bancadas e porque o PS entendia que a Moção devia 

avançar, não se opunha a que o ponto não fosse incluído. No entanto considerava que o tema deveria ser 

apreciado e trabalhado pela Comissão 3 até porque ainda seria votada uma recomendação também na 

área da saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS voltou a questionar o plenário relativamente às propostas do PSD: ---------- 

 ---------- 1.º parágrafo - Onde se lia “Manifestar” deveria ler-se “Repugnar” e no 3.º parágrafo - Onde se lia 

Manifestar deveria ler-se Repugnar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva informou que retirava a proposta de alteração porque o que se 

pretendia era unanimidade na votação da Moção. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Valente solicitou, considerando que na interrupção dos trabalhos fora 

informado que o estudo já existia e daí a razão da retirada da proposta de alteração do PS, que o 

executivo fizesse chegar o estudo à AMS. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias acrescentou que tinha sido informado que existia um estudo de 2009 

onde este tema já tinha sido abordado. Portanto se alguém o conhecia e o referira, o GM do PS ficava a 

aguardar que o fizessem chegar. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS respondeu que a AMS dirigir-se-ia à CMS para saber o ponto de situação do 

estudo e se o mesmo existia que fosse do conhecimento desta AMS. ----------------------------------------------- 

 ----------  Não havendo mais intervenções a Presidente da AMS colocou à votação a Moção atrás 

identificada tendo merecido aprovação unânime. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Continuando os trabalhos deu início à discussão da Recomendação à Câmara Municipal de 

Sesimbra sob o tema “Coreto como entidade Cultural e Patrimonial” cujo conteúdo é o seguinte: --------- 

 ---------- “A palavra “coreto” – aquele estrado coberto situado no meio das aldeias, vilas e cidades – pode 

vir do grego “khorus” e do latim “choru” que significam “dança”. Mas também pode ter raízes na 

expressão italiana “coretto”, mais ligada ao conceito de quiosque”.  ------------------------------------------------ 

 ---------- Os Coretos chegaram a Portugal com o liberalismo que, em 1820, veio instalar a Monarquia 

Constitucional: tinha inspiração nos jardins franceses, eles que já tinham sido erguidos com base nos 

jardins ingleses.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- E vinham significar que o povo já podia ter acesso à arte e à cultura de forma gratuita. ------------- 

 ---------- Alguns eram fixos, outros eram montados em dias de Festa. Mas muitos foram e são os palcos das 

celebrações típicas das aldeias, vilas e cidades portuguesas. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- E, se falassem, contavam as histórias das bandas filarmónicas, dos primeiros amores e das rotinas 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 11  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 58 de 81 

 

 

de Portugal.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, em Ano Europeu do Património Cultural, reconhecendo e valorizando ainda mais a 

importância do tema da edição deste ano da Assembleia Municipal de Jovens - Património, Cultura, 

Futuro a Noss@ Identidade Cultural.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Os membros do PPD/PSD na Assembleia Municipal recomendam à Câmara de Sesimbra que 

através do seu Pelouro da Cultura  desenvolva uma parceria e/ou protocolo com a Junta de Freguesia de 

Santiago e/ou com a Junta de Freguesia do Castelo para que seja recolocado o nosso coreto. ---------------- 

 ---------- E reviver desta forma a Tradição e Cultura das gentes de Sesimbra. --------------------------------------- 

 ---------- Dar conhecimento: Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho.” -------------------------------------  

 ---------- Tomando o uso da palavra, o Deputado Lobo da Silva disse que já por várias vezes abordara esta 

situação e já fizera o desafio à Presidente da Junta de Freguesia do Castelo. A Recomendação falava de 

uma matéria que pertencia ao pelouro da Cultura. Se fosse entendida que devia ser retirada essa 

referência o GM do PSD retiraria se bem que o assunto tivesse a ver com a cultura de um povo. O 

importante era a recolocação do coreto no Concelho de Sesimbra, nomeadamente na Freguesia do 

Castelo ou na Freguesia de Santiago. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da Junta de Freguesia do Castelo, Maria Manuel Gomes, referiu que todos na AMS 

tinham memórias do coreto na Vila de Sesimbra e decerto gostariam de o ver colocado, mas era 

necessário ter em atenção os espaços disponíveis, os tipos de bandas que Sesimbra tinha, as exigências 

das bandas e o tipo de música que se fazia. A banda do Bota Big Banda não cabia no coreto e a maioria 

dos coretos que existiam no Distrito de Setúbal eram em alvenaria porque chegava-se à conclusão que 

montar um coreto e o palco que existia levava algum tempo, sendo que os equipamentos não chegavam 

para as solicitações que a Junta de Freguesia do Castelo tinha.  ------------------------------------------------------- 

 ---------- Duvidava que alguém na AMS fosse contra a instalação de um coreto mas devia-se equacionar 

custos, recursos humanos e o tipo de espetáculos que seriam feitos. ----------------------------------------------- 

 ---------- Os grupos de cantares e grupos musicais com as aparelhagens eletrónicas que tinham tornava-se 

muito complicado instalar num coreto. Claro que existiam duetos, vocalistas, que poderiam fazer sentido. 

Mas tudo devia ser equacionado.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O coreto de Sesimbra que era montado na freguesia de Santiago tinha uma logística de instalação 

e manutenção que hoje em dia, ao nível de recursos camarários, seria muito pesada. ------------------------- 

 ---------- Interveio depois a Deputada Paula Rodrigues que disse que não havia dúvida que o coreto era 

sinónimo de acesso à cultura de forma gratuita e era símbolo de uma memória coletiva de um povo. Aliás 
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os coretos eram imóveis de reconhecido interesse cultural e eram associados às coletividades sobretudo 

porque no seu interior tocavam as bandas filarmónicas. Ela própria ainda se lembrava em criança de o ver 

colocado no Largo 5 de Outubro e ouvir a banda da sociedade musical sesimbrense. Em tempo também 

estivera instalado no Cabo Espichel. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva era um defensor acérrimo dos coretos e já o ouvira falar na AMS cerca 

de 3 vezes, mas perguntava porque é que insistia tanto na colocação do coreto na freguesia do Castelo e 

Santiago mas não na Quinta do Conde. Perguntava também a razão de celebração de protocolo com as 2 

juntas e não com a junta de Freguesia da Quinta do Conde. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que era necessário saber o estado de conservação do coreto, se seria 

recuperável e os custos que poderiam resultar dessa recuperação ou de um coreto novo. -------------------- 

 ---------- O Deputado João Rodrigues disse que era entendimento do MSU que a apresentação da 

Recomendação fosse numa ótica de recuperação de um bem e de um registo histórico de algo que 

acontecera no concelho. Não parecia ao GM do MSU que a sua utilização prática fosse significativa até 

porque se tinha de ter a noção da realidade e dos tempos. Mas como registo histórico que tinham tido os 

coretos em todo o país fazia todo o sentido a sua recuperação em função do seu custo, mas isso 

naturalmente alguém faria a sua análise e em face disso seria tomada uma decisão. --------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que colocava ao Deputado Lobo da Silva a possibilidade de incluir 

também na recomendação a recolocação do coreto e colocar a posição à entidade que fazia a gestão do 

Porto de Pesca uma vez que não havia entendimento entre as juntas de freguesia onde se devia colocar. 

Pensava que o Porto de Pesca estaria disponível para isso. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Respondendo à Presidente da Junta de Freguesia do Castelo, o Deputado Lobo da Silva disse que 

a maioria dos coretos no Distrito eram em cimento e fixos, o de Sesimbra tinha a vantagem de ser móvel. 

Quanto às bandas era como tudo na vida, vestia-se o fato à medida do corpo. Recentemente estivera 

numa festa no Pinhal Novo e estava lá um coreto e era bem visível a satisfação dos munícipes a ver a 

banda a tocar no coreto e ele era defensor do coreto. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Respondendo depois à Deputada Paula Rodrigues no que respeitava aos custos de recuperação 

disse que falara muitas vezes sobre o assunto na AMS e referira que estava a ficar degradado na Quinta 

do Conde e também sujeito a vandalismo. Tivera o cuidado de enviar fotos ao Vereador Sérgio Marcelino 

e ao Presidente Augusto Pólvora alertando que o coreto devia ser retirado antes que se danificasse ainda 

mais. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à pergunta porquê Freguesias de Santiago e Castelo respondeu que o Concelho 
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tinha 3 freguesias e todas elas eram diferentes e ele reconhecia que não via a Quinta do Conde com uma 

cultura para ter um coreto. A Recomendação falava de um percurso, de tempo, de história e eram 

aquelas 2 freguesias que tinham mais história, daí a defesa de colocar o coreto onde ele sempre existira e 

onde havia história. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Via as pessoas com alguma dificuldade em aceitar a colocação do coreto mas ainda viria o dia em 

que a autarquia colocaria o coreto porque era moda. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O coreto era um património, era um bem, tinha uma história. Os outros coretos eram ferro e 

cimento mas o nosso tinha uma beleza e daí o GM do PSD defender que se deveria colocar aquilo que 

tínhamos ao serviço da população e da cultura. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente aos valores, existiam coisas que não eram custos mas sim investimentos. ----------- 

 ---------- A Deputada Sandra Carvalho disse que a situação do coreto era a mais antiga na AMS, mas 

efetivamente não era só colocar o coreto, ter-se-ia que decidir se seria para utilização ou não e qual a 

utilização, porque mesmo como objeto decorativo, independentemente das condições de tempo que 

tivera na Quinta do Conde e que fora vandalizado, nada garantia que colocado noutro local também não 

fosse vandalizado, porque um equipamento público não utilizado era sempre sujeito a vandalismo. ------ 

 ---------- Só a recuperação do coreto importava numa verba, que eventualmente a CMS poderia confirmar, 

mas na ordem dos 20 mil euros e a sua manutenção anual não andaria muito longe dos 5 mil euros, 

mesmo para servir de objeto de decoração. O que lhe parecia era que de momento existiam outras 

prioridades bastante mais importantes no Concelho onde realizar aquele investimento que não o coreto 

e quando se apresentava uma recomendação daquelas ela deveria ser acompanhada do respetivo livro 

de instruções, entre aspas, dizer o que é que se pretendia com o equipamento, que utilização lhe 

pretendia dar, porque efetivamente hoje em dia era um espaço que não permitia qualquer utilização da 

forma como fora concebido. Não cabia nenhuma banda filarmónica, quanto muito caberia um dueto, ou 

um solo, para além de ter de ser estudado o local, porque dadas as características da sua construção 

implicava uma manutenção constante que era cara considerando a forma como o equipamento fora 

construído. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  A Presidente da Junta de Freguesia do Castelo referiu que ninguém estava contra a colocação 

do coreto mas ela era do tempo do coreto no Cabo Espichel já com as primeiras grafites. -------------------- 

 ---------- No dia da apresentação do Summer Cup, com o vento que estava, fora montado um palco por 

módulos que a Junta de Freguesia do Castelo possuía e tinha sido complicado. Quando o Vereador José 

Polido saísse da sessão iria à Moagem de Sampaio e veria um palco tubular em ferro, que tinha que ter 
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luz para não ser vandalizado.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Também os artistas apresentavam exigências quando vinham atuar. -------------------------------------  

 ---------- Um coreto tal como estava descrito toda a gente queria, ela também o queria no Parque 25 de 

Abril, mas existiam as exigências de grupos, e o vento e o som e o espaço… Numa banda, um elemento 

que tocasse um instrumento precisava de 3 metros quadrados. Antigamente é que um cavalinho tocava 

assim, agora toda a gente exigia. O BBB quase que não cabia no palco do cinema. ------------------------------ 

 ---------- Portanto concordava com a colocação do coreto mas todas estas questões teriam de ser 

analisadas e equacionadas. O palco grande da CMS tinha de ser montado por 2 pessoas que já sabiam 

montá-lo. O palco da junta tinha que ser montado por 2 pessoas da junta e se houvesse possibilidade 

tinha saída todos os dias, porque a Junta de Freguesia tinha muitas solicitações da parte das escolas e 

associações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Um coreto para ser montado e poder ser colocado em diversos locais implicaria uma grande 

logística. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva referiu que na Recomendação não era dito “coloque-se”. Disse depois 

que se fosse ele a escolher o local para o colocar seria o Parque Augusto Pólvora. ------------------------------ 

 ---------- A Deputada Paula Rodrigues disse que embora o Parque Augusto Pólvora fosse um espaço 

lindíssimo efetivamente não poderia ter o coreto por questões de segurança e por imposição da ASAE. -- 

 ---------- Não havendo mais intervenções a Presidente da AMS informou que conforme já fora referido 

pelo Deputado Lobo da Silva a referência ao “Pelouro da Cultura” seria retirada da Recomendação 

porque não era prática da AMS especificar áreas, portanto seria apenas feita referência à CMS. Assim 

como também, após a aprovação de qualquer documento, as referências partidárias seriam substituídas 

por Assembleia Municipal de Sesimbra. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Submetida a votação, a Recomendação à Câmara Municipal de Sesimbra sob o tema “Coreto 

como entidade Cultural e Patrimonial” foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------- 

 ---------- Continuando os trabalhos, a Presidente da AMS deu início ao debate da Recomendação à Câmara 

Municipal de Sesimbra sob o tema “Regulação do Estacionamento na Lagoa de Albufeira” que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “A Lagoa de Albufeira, pelos seus atributos naturais e turísticos corresponde a um importante 

polo de atração de visitantes oriundos de fora do Concelho, com especial incidência no período estival. -- 

 ---------- Considerando-se essa afluência de visitantes como positiva para o Concelho de Sesimbra, não se 

pode deixar de apontar alguns impactos negativos que afetam a população residente, assim como 
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proprietários de segunda habitação que optam pela Lagoa de Albufeira para sazonalmente aí se 

estabelecerem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Uma dessas externalidades negativas associadas ao elevado número de visitantes relaciona-se 

com o facto da maior parte das deslocações dos visitantes da Lagoa de Albufeira serem realizadas em 

veículo próprio, veículos esses que, por razões de comodidade, são conduzidos até à zona adjacente à 

lagoa e aí “estacionados” sem o mínimo respeito pelos direitos dos outros visitantes e residentes e, 

frequentemente, incumprindo as mais básicas regras do Código da Estrada. -------------------------------------- 

 ---------- Refira-se que este estacionamento desordenado resulta também da falta de conhecimento por 

parte dos visitantes do conjunto de parques de estacionamento existentes na Lagoa de Albufeira, 

habitualmente com uma ocupação bastante abaixo da sua capacidade máxima, assim como pela falta de 

uma efetiva ação fiscalizadora por parte das autoridades competentes. -------------------------------------------- 

 ---------- Face ao exposto, e tendo em conta a constatação destes factos através da visita ao local realizada 

pelos eleitos do Partido Socialista no passado dia 10 de junho, recomenda-se que a Câmara Municipal, em 

articulação com a Comissão 6, proceda ao seguinte: --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1. Desenvolva painéis informativos e um folheto com um mapa que identifique os parques de 

estacionamento existentes na Lagoa de Albufeira, a ser distribuído aos visitantes nos principais acessos 

rodoviários durante a época de verão; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2. Garanta uma adequada sinalização dos parques de estacionamento disponíveis de modo a 

facilitar a sua localização e efetiva utilização; ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 3. Sensibilize as forças de segurança pública para a necessidade de intensificar a sua ação 

fiscalizadora no local, relativamente ao cumprimento do Código da Estrada; ------------------------------------- 

 ---------- 4. Avalie a possibilidade de implementação de circuito para um serviço de transporte de visitantes 

entre os parques de estacionamento e os locais de maior procura, a funcionar durante os fins de semana 

do período de verão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Da presente recomendação, após aprovada, deverá ser dado conhecimento à Camara Municipal 

de Sesimbra, Junta de Freguesia do Castelo, Liga dos Amigos da Lagoa de Albufeira, Administrações das 

AUGI, órgãos de comunicação social local e regional.” -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tomando o uso da palavra a Deputada Bertina Duarte referiu que a Recomendação vinha na 

sequência da visita dos eleitos do PS à Lagoa de Albufeira no dia 10 de junho onde tinham verificado 

problemas de estacionamento na Lagoa de Albufeira. Era evidente que problemas com estacionamento 

no Concelho de Sesimbra nesta época eram vulgares e na maior parte deles deviam-se à falta de espaço o 
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que não sucedia com a Lagoa de Albufeira onde havia espaço, existiam parques de estacionamento, 

simplesmente os visitantes não tinham conhecimento da existência dos mesmos e o que era alertado 

nesta Recomendação era no sentido do desenvolvimento de informação e sinalização que indicassem aos 

visitantes esses espaços. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que o GM do PSD concordava com a Recomendação no entanto 

perguntava quem iria distribuir o folheto aos visitantes, se seria a CMS ou alguma empresa. 

Relativamente ao ponto 3 “Sensibilize as forças de segurança pública para a necessidade de intensificar a 

sua ação fiscalizadora no local, relativamente ao cumprimento do Código da Estrada” disse que 

concordava mas devia ser numa postura construtiva de alerta e não de passar multas. Por fim referindo-

se à frase no último parágrafo na parte introdutória “assim como pela falta de uma efetiva ação 

fiscalizadora por parte das autoridades competentes” disse que devia haver algum cuidado porque não se 

sabia ao certo se era bem assim e por que razão. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Deputada Bertina Duarte respondeu relativamente ao ponto 3 que se fosse entendimento da 

AMS poderia ser substituída a frase “ação fiscalizadora” por “ação preventiva”. --------------------------------- 

 ---------- A Deputada Sandra Carvalho disse que costumava haver uma reunião com as diversas forças de 

segurança para preparação do verão e nessa reunião normalmente a autarquia pedia alguma atenção à 

atitude pedagógica da GNR em determinadas zonas complicadas dado que no verão vinham muitos 

visitantes, e uma dessas zonas era precisamente a Lagoa de Albufeira. Pensava que essa ação da CMS 

junta das forças de segurança era feita anualmente como forma de preparação, pelo que talvez fosse 

pertinente ouvir o Vereador relativamente ao assunto.  ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Valente disse que se entendia perfeitamente aquele tipo de recomendação 

devido à sazonalidade do local em causa pelo que gostaria de perceber melhor a situação do trânsito e 

perguntava ao Vereador que tutelava o Pelouro se existia algum estudo para o local. -------------------------- 

 ---------- Tomando o uso da palavra o Vereador José Polido iniciou a sua intervenção dizendo que das 

conversas um pouco informais se destacava que os comandantes dos 3 postos da GNR se queixavam de 

falta de meios. Bastava ver o que se passava em Sesimbra e quantos agentes se via em pleno verão para 

não falar em outras zonas. O que se passava na Vila passava-se exatamente na Lagoa de Albufeira, Aldeia 

do Meco ou Quinta do Conde. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não tendo que fazer juízes de valor, conhecia a zona, e as zonas devidamente sinalizadas para o 

efeito que de momento estavam a contribuir com alguma verba para os Serviços Sociais dos 

Trabalhadores da CMS. Estavam situados na marginal da Lagoa de Albufeira e esses parques estavam 
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completamente cheios de manhã à noite. O que eventualmente se estava a falar era do ordenamento do 

trânsito nas ruas da parte de cima e aí sim, podia haver uma fiscalização porque algumas tinham só um 

sentido e havia pessoas que estacionavam de uma forma ordeira mas existiam outras ruas onde as 

pessoas não podiam estacionar e estacionavam por exemplo em cima das ciclovias. Na primeira avenida 

paralela que depois se podia virar para a marginal e passar ao pé do restaurante, aí havia efetivamente 

um abuso por parte das pessoas. A autarquia de Sesimbra com o Presidente Augusto Pólvora tentara 

fazer um estudo sobre a questão da implementação de um parque de estacionamento na zona da mata 

nacional, que era o pinhal próximo da Lagoa de Albufeira. Não tinha havido ainda evolução do processo. 

 ----------  A CMS ficava a aguardar a Recomendação da AMS, nomeadamente no que à fiscalização dizia 

respeito e enviaria às respetivas forças de segurança, mas quando estas atuavam não era ara sensibilizar 

as pessoas. Quem estivesse mal estacionado pagava a coima e seria assim que funcionaria.  ----------------- 

 ---------- Relativamente à distribuição de folheto com a indicação das zonas de estacionamento aos 

visitantes, dados os recursos humanos que a autarquia tinha de momento não via disponibilidade para 

ter ali 2, 3, 4, 5 pessoas porque se estava a falar de várias entradas na Lagoa de Albufeira. ------------------- 

 ---------- No que respeitava à sinalética não lhe custava nada admitir que efetivamente a CMS poderia 

colocá-la a indicar as zonas de estacionamento.  -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Verificava-se, ao longo dos anos, um estacionamento abusivo por parte das autocaravanas na 

zona da Lagoa de Albufeira para além da poluição que faziam. A CMS tinha dificuldade em fazer a 

manutenção da casa de banho e pedira a colaboração da Escola Rui Meira para ajudar a fazer essa 

manutenção, porque não tinha meios suficientes e era preciso também deslocar as pessoas para o Cabo 

Espichel onde existia uma parceria com as duas roulottes que estavam lá e também colaboravam na 

manutenção, à praia da Lagoa Pequena, e ainda ao mercado da Lagoa, não tanto com a frequência que a 

CMS gostaria, sendo que os meios não eram elásticos. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Portanto a CMS ficaria a aguardar a Recomendação para depois fazer chegar às entidades 

competentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias referiu que a posição da Recomendação era precisamente 1.º informar 

as pessoas, sensibilizar, portanto ter uma ação pedagógica, e depois de criar as condições e de fazer essa 

ação pedagógica podia-se começar a atuar e só quando se atuava, e as autoridades atuavam, as pessoas 

percebiam que era a sério, mas não se podia atuar sem criar as condições. O que se estava a propor era 

informar as pessoas, identificar os locais que existiam para o interior da Lagoa. Junto à própria Lagoa 

existia o problema das caravanas que ocupavam muitos espaços e que depois acabavam por vazar os 
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resíduos nos pluviais que depois iam parar dentro da Lagoa que eram outros problemas, mas de facto a 

perspetiva do GM do PS era que se identificassem os locais e que a CMS estudasse a forma de potenciar 

todos aqueles locais que hoje em dia se viam disponíveis porque junto à própria Lagoa, o que se via, eram 

verdadeiros atropelos ao que era o mais básico de cidadania, com carros estacionados em cima dos 

passeios e as pessoas com mobilidade reduzida no meio da estrada, carros estacionados em cima das 

ciclovias, e isto, com a perspetiva mais pedagógica, poderia ajudar a resolver o problema. ------------------- 

 ---------- Deixava também uma pista para que se estudasse no futuro a possibilidade de criar um circuito 

com um pequeno mini bus que fizesse um circuito contínuo em que as pessoas pagavam o 

estacionamento e tinham direito a um sítio para estacionar. Podiam ir deixar as pessoas junto à Lagoa, 

depois iam estacionar o carro e apanhavam o bus para voltar para baixo. Esse estudo poder-se-ia realizar 

depois de se avaliar os benefícios e os custos e depois seguir para a sua implementação. --------------------- 

 ---------- O Vereador José Polido acrescentou relativamente ao estacionamento abusivo das caravanas 

que se os sinais não tinham sido removidos estariam lá os sinais na marginal da Lagoa a dizer proibido o 

estacionamento das caravanas, e as autoridades passavam lá e também não atuavam. À autarquia 

competia colocar a sinalética mas não aplicar as contraordenações previstas na lei. ---------------------------- 

 ---------- Não havendo mais intervenções a Presidente da AMS colocou à votação a Recomendação à 

Câmara Municipal de Sesimbra sob o tema “Regulação do Estacionamento na Lagoa de Albufeira” tendo 

sido aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------     

 ---------- Deu em seguida início à discussão da Recomendação à Câmara Municipal de Sesimbra sob o tema 

“Remoção da propaganda eleitoral” cujo conteúdo é o seguinte:----------------------------------------------------- 

 ---------- “As eleições autárquicas tiveram lugar no passado dia 1 de Outubro de 2017. ------------------------- 

 ---------- Volvido cerca de oito meses desde a realização do ato eleitoral, é possível observar a existência de 

propaganda eleitoral de várias forças políticas espalhada por todo o concelho de Sesimbra. ----------------- 

 ---------- No que diz respeito à remoção de propaganda eleitoral, dispõe o artigo 6.º da Lei n.º 97/88 

(Afixação e inscrição de mensagens de publicidade e propaganda) que essa remoção é da 

responsabilidade das entidades que a tiverem instalado. --------------------------------------------------------------- 

 ---------- Apesar da lei que regula a propaganda eleitoral não estabelecer um prazo para a remoção dos 

materiais de propaganda, a mesma disposição legal refere que compete às câmaras municipais, ouvidos 

os interessados, definir os prazos e condições de remoção dos meios de propaganda utilizados. ------------- 

 ---------- Existem autarquias que optaram por regulamentar esta matéria, fixando prazos para remoção 

voluntária da propaganda com a cominação da remoção coerciva a expensas das respetivas entidades. - 
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 ---------- No caso do Município de Sesimbra, a autarquia não dispõe ainda de um regulamento referente a 

propaganda eleitoral, estando contudo prevista a criação de um novo regulamento que virá regular a 

matéria da publicidade e onde esta matéria estará contemplada. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Certo é, que a permanência pós-eleitoral dos suportes de propaganda por largos períodos de 

tempo, e os possíveis efeitos das intempéries, tem como consequência a degradação dos materiais 

utilizados e da sua fragmentação em pedaços pequenos que, por efeito do vento, são disseminados por 

vários locais, aumentando o risco de poluição do meio ambiente. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Ora, a limpeza do concelho é seguramente uma preocupação constante da autarquia, estando em 

causa o bem-estar da população e a imagem do concelho aos olhos de quem nos visita, em especial 

durante a época balnear. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal reunida em plenário no dia 29 de Junho de 2018, delibera: --------- 

 ---------- a) Recomendar à Câmara Municipal de Sesimbra que, no âmbito dos seus poderes, tome as 

providências necessárias no sentido de ser efetivada a remoção da propaganda eleitoral das eleições 

autárquicas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- b) Recomendar à Câmara Municipal de Sesimbra a regulamentação da matéria da propaganda 

eleitoral, designadamente a questão da sua remoção.” -----------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS lembrou que esta Recomendação estivera presente na 1.ª reunião da 

sessão extraordinária realizada no dia 16 de novembro de 2017 tendo sido deliberado por unanimidade, 

com a concordância do Grupo Municipal do MSU, baixar à Comissão de Líderes dos Grupos Municipais, 

onde tivera diversas abordagens, sendo que o GM do MSU entendera ser oportuna novamente a sua 

apresentação com algumas alterações. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro disse que o objetivo da Recomendação mantinha-se, ou seja que se 

removesse a propaganda eleitoral resultante das eleições autárquicas. Passados todos estes meses 

continuava-se a ver alguma propaganda eleitoral completamente obsoleta em todo o concelho, e o 

problema não era resolvido. Em 17 de novembro de 2017 fora dito que a CMS não era obrigada a 

diligenciar, a notificar ou a obrigar de certa forma as forças políticas respetivas a promover a remoção, 

apesar da lei ser um bocadinho nesse sentido, sendo que a matéria não estava regulamentada ao nível do 

Concelho de Sesimbra, mas o que era certo era que se não fosse a CMS, como entidade pública, 

perguntava de quem seria então a competência para resolver o problema, pois existia um vazio legal. --- 

 ---------- Atendendo ao facto de a autarquia ter a vontade de regulamentar a matéria da publicidade que 

incluía também a matéria da propaganda eleitoral, o GM do MSU achara por bem voltar a submeter esta 
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matéria ao Plenário com a introdução de algumas alterações de redação nomeadamente recomendar à 

CMS, no âmbito dos seus poderes tentar sensibilizar as forças políticas responsáveis por aquele efeito, e 

no fundo caberia à AMS assumir aquela responsabilidade de uma vez por todas de tentar arranjar uma 

solução. Não fazia sentido esperar que a matéria da publicidade fosse regulamentada mas agir já. -------- 

 ---------- Usou depois da palavra o Deputado Fernando Patrício que referindo-se à frase “suportes de 

propaganda por largos períodos de tempo” solicitou que o Deputado Miguel Ribeiro explicasse qual era o 

objetivo da referência daqueles chamados suportes de propaganda para continuar a sua intervenção. --- 

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro respondeu que era no sentido de retirar os suportes e a publicidade 

propriamente dita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Fernando Patrício disse que os suportes que o PCP tinha na rua não eram meios 

amovíveis de propaganda e portanto não eram abrangidos pelo artigo 6.º da Lei n.º 97/88. Poder-se-ia 

divergir sobre a questão do que era o cartaz que estava fixo, que era uma situação completamente 

diferente. O PCP tinha 2 tipos de estruturas, MUPIS e MINIREDS. Os MUPIS logo a seguir à campanha 

eleitoral foram substituídos por campanha política que seria utilizada ao longo de todo o ano. Existiam 

outros partidos que também o faziam. Possuía outras estruturas chamadas de MINIREDS e essas sim 

ainda tinham alguns cartazes colocados. Quando solicitara a explicação era porque uma coisa era retirar a 

propaganda outra era para retirar a estrutura. Eram 2 coisas completamente diferentes. --------------------- 

 ---------- A n.º Lei 14/79, de 16 de maio, nomeadamente o n.º 4 do artigo 66.º referia “Não é permitida a 

afixação de cartazes nem a realização de inscrições ou pinturas murais em monumentos nacionais, nos 

edifícios religiosos, nos edifícios sede de órgãos de soberania, de regiões autónomas ou do poder local, 

nos sinais de trânsito ou placas de sinalização rodoviária, no interior de quaisquer repartições ou edifícios 

públicos ou franqueados ao público, incluindo os estabelecimentos comerciais.“ Portanto todas as 

estruturas do PCP estavam dentro da Lei. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse ainda que em relação aos MINIREDS ainda lá estavam e tinha sido uma opção do PCP 

porque ainda estava a definir qual a mensagem que queria colocar. Já tinha sido colocada uma 

mensagem nova em alguns e nos restantes ainda seriam colocadas. Portanto os cartazes iriam 

desaparecer porque seriam substituídos por outros e as estruturas não seriam retiradas. -------------------- 

 ---------- Pedir à CMS que fosse retirada propaganda eleitoral era uma coisa, ou que dissesse aos partidos 

para retirar os cartazes de propaganda eleitoral, mas retirar as estruturas era diferente. O PCP não iria 

retirar, iria sim substituir os cartazes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Esse pedido violava a lei, nomeadamente o n.º 1 do artigo 26.º da Lei 34/87, de 16 de julho que 
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ditava o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- “1 - O titular de cargo político que abusar dos poderes ou violar os deveres inerentes às suas 

funções, com a intenção de obter, para si ou para terceiro, um benefício ilegítimo ou de causar um 

prejuízo a outrem, será punido com prisão de seis meses a três anos ou multa de 50 a 100 dias, se pena 

mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal.” ------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse depois que legislar sobre a matéria, apenas poderia ser transferido para um regulamento 

municipal aquilo que estava na lei, tudo o que excedesse podia ser uma violação legal, conforme alínea b) 

do n.º 1 do artigo 165.º da Constituição, onde referia que apenas a AR podia legislar sobre a matéria. ---- 

 ---------- Também o artigo 15.º da Lei 34/87, de 16 de julho referia o seguinte: “O titular de cargo político 

que, com flagrante desvio das suas funções ou com grave violação dos inerentes deveres, suspender o 

exercício de direitos, liberdades e garantias não suscetíveis de suspensão, ou sem recurso legítimo aos 

estados de sítio ou de emergência, ou impedir ou restringir aquele exercício, com violação grave das 

regras de execução do estado declarado, será condenado a prisão de dois a oito anos, se ao facto não 

corresponder pena mais grave por força de outra disposição legal.” ------------------------------------------------- 

 ---------- Portanto não se podia retirar estruturas de um Partido Politico. Também o n.º 1 do artigo 139.º 

da Lei 14/79, de 16 de maio referia “Aquele que roubar, furtar, destruir, rasgar ou por qualquer forma 

inutilizar, no todo ou em parte, ou tornar ilegível, o material de propaganda eleitoral afixado ou o 

desfigurar, ou colocar por cima dele qualquer material com o fim de o ocultar será punido com a prisão 

até seis meses (…)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Era referido na Recomendação um conjunto de regulamentos que existiam noutros concelhos, 

mas normalmente eram inconstitucionais só que existia um problema legal que era o seguinte: para se 

alegar inconstitucionalidade de algum desses regulamentos ter-se-ia que avançar primeiro com uma 

previdência cautelar que custava 6 mil euros e depois seguir um conjunto de legislação onde se perdia 

muito tempo. Seria mais fácil para as autarquias aquilo que a CDU fizera na CM do Porto onde os deixara 

aprovar o regulamento, que entrara em vigor, e a partir do momento que a propaganda da CDU fora 

retirada, foi feita queixa na Comissão Nacional de Eleições e no tribunal constitucional que considerara o 

regulamento inconstitucional porque violara o disposto no artigo 165.º da Constituição, e moral da 

história: a CDU colocara as estruturas exatamente nos mesmos sítios e a CM do Porto sabia que se 

voltasse a tocar em propaganda politica já incorria num outro crime que era de desrespeito a tribunal. -- 

 ---------- Da parte do PCP, o que assumia era que rapidamente nas estruturas que ainda tinham cartazes 

da campanha eleitoral iria colocar cartazes da festa do avante até decidir qual a mensagem que queria 
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colocar mas isso seria uma discussão interna. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- No que dizia respeito às questões ambientais disse que o MSU, durante a campanha eleitoral, 

enchera o concelho com um conjunto de placards de derivados de plástico assim como o PS, que estavam 

proibidos por lei desde 17 de agosto de 1988 por questões ambientais. Aliás a lei invocada na 

Recomendação no n.º 2 do art.º 4.º dizia “É proibida a utilização, em qualquer caso, de materiais não 

biodegradáveis na afixação e inscrição de mensagens de publicidade e propaganda.” Razão pela qual a 

CDU não utilizava desde 1988 pendões de plástico porque eram proibidos por lei. ------------------------------ 

 ---------- Portanto o MSU utilizara derivados de plástico na campanha para as eleições autárquicas e 

estavam a chamar a atenção para o risco de poluição do meio ambiente.------------------------------------------ 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que tinha sido um discurso muito interessante mas haveria que 

fazer a distinção entre a teoria e a prática e o PS iria analisar os pendões que tinha do PCP por todo o lado 

e não sabia se seriam todos de papel. Depois existia a diferença entre a lei e o bom senso, e 

independentemente da lei permitir fazer tudo devia-se contextualizar o Concelho em que estávamos em 

que uma das principais atividades económicas, das quais dependia a população e a sua sobrevivência, era 

o turismo, portanto se todos tivessem a mesma atitude que tinha o PCP de deixar toda a sua propaganda 

ao longo do ano todo, se todos os partidos políticos tivessem a mesma atitude, o Concelho de Sesimbra 

seria um circo apesar da legislação permitir, para não falar dos abusos que eram feitos com as palmeiras 

na marginal que eram utilizadas para tudo e mais alguma coisa.  ----------------------------------------------------- 

 ---------- Não estava a defender o papel de ninguém mas na alínea a) da Recomendação era referido 

“Recomendar à Câmara Municipal de Sesimbra que, no âmbito dos seus poderes, tome as providências 

necessárias no sentido de ser efetivada a remoção da propaganda eleitoral das eleições autárquicas” não 

era dito que a CMS tivesse de remover a propaganda mas sim tomar as medidas necessárias. --------------- 

 ---------- Falando depois mais um bocadinho de bom senso seria de bom senso não pendurar propaganda 

nos gradeamentos das escolas. Sabia que não era o PCP mas outras estruturas. Primeiro porque andavam 

empoleirados nos gradeamentos das escolas para pendurarem a propaganda, e tinha fotografias, e 

depois ficava mal, estar propaganda política à porta da escola e no gradeamento da escola. ----------------- 

 ----------  A Deputada Bertina Duarte disse que o Deputado Fernando Patrício apresentara um conjunto de 

alegações de um processo que até parecia que estava a decorrer contra alguém e não era isso que estava 

a acontecer. Estava-se perante uma Recomendação e não a obrigar ninguém para estar a mencionar 

tanta legislação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que o que PSD ainda tinha no Concelho eram estruturas de ferro 
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que não estavam a prejudicar ninguém onde oportunamente seriam colocadas mensagens políticas que o 

PSD entendesse passar. O PSD retirara a sua propaganda política. Reconhecia que havia sido retirada um 

pouco tarde.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O PSD não se revia naquela situação da propaganda. Aconselhava o GM do MSU a reformular a 

Recomendação com mais alguma consistência por aquilo que fora dito e talvez depois alcançar um 

consenso sobre a matéria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde disse que no âmbito da análise da lei e 

ao bom senso, e tendo em conta a Recomendação, sugeria a ponderação àquilo que eram as estruturas 

do PS na Quinta do Conde e do seu estado. Do seu ponto de vista mereciam alguma atenção. Na rotunda 

do Continente, na rotunda ao pé da Junta de Freguesia, e na rotunda junto aos Pioneiros estavam 

estruturas que eram uns arcos vazios que pareciam estendais e davam um aspeto bastante desagradável 

do seu ponto de vista. No âmbito daquilo que já fora transmitido que era encarada a hipótese a qualquer 

momento do PS lá colocar propaganda política, desde as eleições que isso não acontecia, mesmo assim 

sugeria que fosse ponderado se do ponto de vista estético era apropriado.  -------------------------------------- 

 ---------- O PCP já fizera a distinção entre o que eram os suportes e a mensagem, que de momento, na 

Freguesia da Quinta do Conde, existiria uma ou duas que estariam desatualizadas, todas as outras eram 

atuais como a exigência do Centro de Saúde, a exigência da Escola Secundária, a defesa de horários 

condignos, salários dignos, etc. Era propaganda política e aí não havia nada a fazer. ---------------------------- 

 ---------- Concelho era concelho e incluía a Quinta do Conde, e independentemente de serem mais 

dormitório ou trabalhadores do turismo, também tinha a sua dignidade e gostavam de zelar pela 

imagem. Assim como ele próprio fazia a ponderação relativamente aos suportes da CDU também apelava 

a que as outras forças políticas designadamente o PS que fizessem essa ponderação. -------------------------- 

 ---------- O Deputado João Valente disse que compreendia que as forças políticas tivessem uma 

responsabilidade acrescida relativamente à estética. Não valia a pena continuar com braços de ferro 

porque efetivamente a estética devia ser ponderada, mas a lei sobrepunha-se à estética.  ------------------- 

 ---------- Disse depois que tivera a oportunidade de apresentar uma sugestão de alteração à 

recomendação mas não recebera qualquer resposta por parte do Líder do GM do MSU relativamente à 

alínea b) que recomendava a regulamentação da matéria, e era aqui que se encontrava o problema 

porque a CDU não poderia votar em consciência com a regulamentação da matéria porque quem 

impunha regulamentar a matéria era a Comissão Nacional de Eleições e por esse motivo e só por esse 

motivo a proposta que o GM da CDU apresentava para substituir a redação anterior era a seguinte: “No 
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âmbito do futuro Regulamento de Ocupação de Via Pública o mesmo possa integrar matérias previstas na 

Lei no que diz respeito à propaganda eleitoral.” --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro respondeu que o GM do MSU aceitava a proposta de alteração. ----- 

 ---------- O Deputado Fernando Patrício referiu que o PCP iria substituir rapidamente 4 MINIREDS no 

Concelho que ainda tinham propaganda eleitoral. Disse ainda que o PCP estava sempre disponível para 

ouvir os cidadãos e deu o exemplo de na Quinta do Conde um cidadão abordar a Junta de Freguesia 

porque havia um MINIRED que ocultava a sua casa comercial, a Junta abordara o PCP que no local 

concluíra que o cidadão tinha razão e a estrutura fora colocada noutro sítio. ------------------------------------- 

 ---------- Disse depois ao Deputado Sérgio Faias que as faixas nas escolas estavam permitidas por lei. Podia 

ser uma questão estética mas a lei permitia. Se calhar se se estivesse a falar da greve dos professores era 

pertinente estar no gradeamento da escola, podia era não agradar ao PS. ----------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS perguntou em seguida aos líderes dos Grupos Municipais se concordavam 

com a alteração ao documento já aceite pelo GM proponente tendo o Deputado Lobo da Silva dito que o 

GM do PSD se iria abster na votação da Recomendação e o Deputado José Guerra que concordava com a 

alteração e que votaria a favor da Recomendação. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que era preciso algum cuidado na colocação das faixas nas redes e 

vedações das escolas porque em termos de vento iria forçar a vedação e depois quando a mesma caísse 

seria fácil ir bater à porta do Ministério da Educação. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não havendo mais intervenções a Presidente da AMS colocou à votação a Recomendação à 

Câmara Municipal de Sesimbra sob o tema “Remoção da propaganda eleitoral”, já com a nova redação da 

alínea b) tendo sido aprovada por maioria, com 22 votos a favor (12 CDU + 7 PS + 2 MSU + 1 BE) e 2 

abstenções do PPD/PSD.CDS-PP. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Prosseguindo os trabalhos a Presidente da AMS declarou aberta a discussão da Recomendação 

subordinada ao tema “Realização de Sessão Temática: Pelo Direito a um Final de Vida com Dignidade” 

que se passa a transcrever: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- “No passado dia 29 de maio, na Assembleia da República, realizou-se uma votação de quatro 

propostas relativas à despenalização da morte medicamente assistida, que não obtiveram a aprovação da 

maioria dos deputados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- As propostas apresentadas defendiam a despenalização da morte medicamente assistida como 

solução de último recurso para situações de sofrimento com um carácter extremo e irreversível, esgotadas 

que estivessem todas e quaisquer alternativas.  --------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Em algumas das propostas submetidas a votação era também defendido que essa prática se 

deveria desenvolver preferencialmente no Sistema Nacional de Saúde, permitindo o acesso aos utentes, 

independentemente da sua condição económica, contrariando assim o que se verifica atualmente, em que 

os segmentos da sociedade com maior capacidade económica recorrem à morte medicamente assistida 

em países estrangeiros, nos quais a mesma se encontra despenalizada. -------------------------------------------- 

 ---------- Considerando que este tema não gera ainda consensos na sociedade portuguesa, facto que 

resultou na não aprovação das propostas na AR, e que o mesmo deverá continuar a ser objeto de um 

amplo debate, a realizar de forma aberta e serena, pelos diferentes agentes da sociedade civil, considera 

o Partido Socialista que a Assembleia Municipal é o órgão que, no concelho de Sesimbra, melhores 

condições reúne para promover esse ponto de encontro das diferentes perspetivas. ---------------------------- 

 ---------- Face ao exposto, o Grupo Municipal do Partido Socialista recomenda que a Assembleia Municipal 

de Sesimbra promova a realização de uma sessão temática sobre o Direito a um Final de Vida com 

Dignidade, onde sejam debatidos temas como a despenalização da morte medicamente assistida e a 

necessidade de desenvolvimento da rede de cuidados continuados no concelho. --------------------------------- 

 ---------- Da presente recomendação, após aprovada, deverá ser dado conhecimento aos diferentes Grupos 

Parlamentares da Assembleia da República, à Camara Municipal de Sesimbra, Juntas e Assembleias da 

Freguesia do Concelho de Sesimbra, órgãos de comunicação social local e regional.” --------------------------- 

 ---------- Usou da palavra o Deputado Sérgio Faias que disse que na sequência da votação que ocorrera no 

dia 29 de maio na AR e considerando que para além da questão da morte medicamente assistida existiam 

outros temas que deviam ser discutidos e tidos em consideração, e que hoje já tinham sido referidos, 

nomeadamente a necessidade de desenvolvimento de uma rede de cuidados continuados e de cuidados 

paliativos, o GM do PS considerava que o tema continuava a ser pertinente. Era um tema que se 

relacionava com a saúde, e nesse sentido, tendo em conta o papel que a AMS tinha no Concelho e a sua 

capacidade de promover um debate desapaixonado e que permitisse clarificar a população, propunha 

que se realizasse uma sessão temática pelo direito a um final de vida com dignidade. ------------------------- 

 ----------  A Deputada Paula Rodrigues disse que os Deputados do GM do PS recomendavam à AMS a 

realização de uma sessão temática sobre o direito a um final de vida com dignidade onde os temas a 

debate seriam a despenalização da morte medicamente assistida e a necessidade de desenvolvimento da 

rede de cuidados continuados no concelho. Nesta altura e neste momento, o GM da CDU considerava a 

recomendação extemporânea e inútil na medida em que não trazia mais-valia ao Concelho neste 

momento e extemporânea porque a AR já se pronunciara sobre o assunto e as propostas não tinham sido 
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aprovadas ficando a sugestão de um possível debate na próxima legislatura. ------------------------------------- 

 ----------  A Recomendação era redutora. Perguntou em seguida se sabiam que cerca de 70% dos 

portugueses não tinham acesso aos cuidados paliativos. O que aqui se devia debater e recomendar à AMS 

seria o debate como ter qualidade de vida na doença e o acesso à saúde com dignidade. Relembrou a 

falta de médicos e enfermeiros de família. Os horários dos Centro de Saúde e das Unidades de Saúde 

Familiares, a necessidade urgente da construção do novo Centro de Saúde da Quinta do Conde, a 

inexistência de um serviço de saúde entre as 20h00 ou as 21h00 e as 8h00 num Concelho com uma 

população envelhecida e com grande afluência de turistas, as dificuldades no transporte de doentes, a 

preocupação em que os serviços do novo centro de saúde, que valências e respostas iriam dar ao 

Concelho de Sesimbra, o tempo de espero no acesso às consultas, quer fossem do médico de família quer 

nas consultas da especialidade, principalmente nos serviços de oncologia, e a importância da área de 

influência do Concelho de Sesimbra pertencer ao novo Hospital do Seixal. ---------------------------------------- 

 ---------- Que ficasse claro que este era um tema sensível e complexo, de grande impacto na vida das 

pessoas, por isso exigia-se cuidado. Não se devia precipitar mas preocupar com os problemas emergentes 

do Concelho, desde logo o acesso à saúde de qualidade e focado no apoio aos doentes e às suas famílias 

e pelo direito de uma vida com dignidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Rodrigues disse que na sequência da votação da Moção apresentada pelo GM 

do BE sobre a discussão da eutanásia julgava que também sobre a Recomendação deveria ficar 

condicionada para aquando da reabertura do debate na AR, tendo de seguida proposto a seguinte 

alteração: Face ao exposto, o Grupo Municipal do Partido Socialista recomenda que a Assembleia 

Municipal de Sesimbra promova a realização de uma sessão temática sobre o Direito a um Final de Vida 

com Dignidade, aquando da reabertura do debate da AR, onde sejam debatidos temas como a 

despenalização da morte medicamente assistida e a necessidade de desenvolvimento da rede de cuidados 

continuados no concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado José Braga referiu que a dignidade da vida humana não se expressava na decisão de 

morrer. A ideia de que a dignidade da vida se assegurava considerando numa lei da república o direito à 

morte na forma da eutanásia ou suicídio assistido era algo com que não concordava. Não era legítima 

mas até abusiva a interpretação de que uma pessoa com lesão definitiva, doença incurável, ou em 

sofrimento extremo, fosse afetada por tal circunstância na dignidade da sua vida. Perante os problemas 

do sofrimento humano, da doença, da deficiência ou da incapacidade, a solução não era a 

desresponsabilização da sociedade promovendo a morte das pessoas nessas circunstâncias, mas sim 
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assegurar condições para uma vida digna, mobilizando todos os meios e capacidades sociais, a ciência, a 

tecnologia para debelar, eliminar ou diminuir o sofrimento e a doença.  ------------------------------------------- 

 ---------- Uma sessão temática a realizar-se deveria ter como tema principal o papel do estado na defesa 

da vida e da dignidade da pessoa em todas as fases da vida. Discutir quais os investimentos necessários 

no SNS de forma a alterar o estado atual em que se encontrava a grande maioria dos doentes com graves 

problemas, de deficiência e incapacidade e de sofrimento. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- O que se devia debater era como preservar a vida humana garantindo condições para eliminar ou 

diminuir o sofrimento e não a desistência da vida provocada pela morte antecipada.  -------------------------  

 ---------- Eram aqueles os valores de uma sociedade humanista e solidária. ---------------------------------------- 

 ---------- Usou de seguida da palavra o Deputado Lobo da Silva que disse que já tinha falado sobre a 

matéria no documento apresentado pelo BE sendo que o PSD iria votar contra. De qualquer forma nem 

ele, nem a Deputada Conceição Gonçalves podiam aceitar um documento que referisse “onde sejam 

debatidos temas como a despenalização da morte”. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias referindo-se a que o assunto pudesse ser debatido quando voltasse à 

AR disse que um dos aspetos que fora referido pela maior parte dos Partidos que haviam apresentado 

propostas durante o debate que decorrera o mês passado, fora precisamente porque não tinham o tema 

no seu programa eleitoral. Nesse sentido, uma vez que se aproximavam eleições legislativas no próximo 

ano, o GM do PS considerava que seria importante clarificar as pessoas para quando chegasse o 

momento e alguns dos partidos pudessem ter propostas nos seus programas eleitorais, a AMS fizesse o 

serviço público de esclarecimento e permitir que o Deputado José Braga pudesse ler todas as páginas e 

defender a sua posição, porque o que o GM do PS estava a propor era que se fizesse essa discussão. A 

posição do GM do PS era de não considerar que eram temas tabu, e olhando para a proposta verificara 

que existia uma frase que poderia ser melhorada designadamente acrescentar à frase “nas redes de 

cuidados continuados” “e paliativos”. Portanto aceitava que fosse acrescentada aquela referência. ------- 

 ---------- Concluiu referindo que o que o GM pretendia era que o tema fosse debatido para esclarecer e 

fazer o papel da AMS de prestar um serviço público à população para perceberem as diferentes posições 

e o que estava em causa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Valente disse que era uma matéria sem consenso, inclusivamente no seio do 

PS, em que deputados parlamentares haviam votado contra. --------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse depois que o assunto era extemporâneo e quando voltasse a ser discutido na AR então faria 

sentido debatê-lo. Considerava interessante ver como o GM do PS colocava a proposta de se realizar 
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sessões temáticas para dar trabalho à AMS. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS respondeu que a AMS nunca rejeitava trabalho, nem a Mesa nem os 

Serviços. Era preciso era que houvesse a participação dos deputados nas ações que a AMS desenvolvia, 

situação que nem sempre acontecia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Rodrigues disse que o GM do MSU também considerava que o tema não era 

oportuno. Se a recomendação se mantivesse na mesma forma o MSU abster-se-ia, se ficasse 

condicionasse à abertura da discussão da AR o MSU votaria a favor. ------------------------------------------------ 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias respondeu que o GM do PS não alterava a recomendação nesse sentido.

 ---------- Não havendo mais intervenções a Presidente da AMS colocou à votação a Recomendação 

subordinada ao tema “Realização de Sessão Temática: Pelo Direito a um Final de Vida com Dignidade” 

tendo sido rejeitada por maioria, com 8 votos a favor (7 PS + 1 BE), 14 votos contra (11 CDU + 2 

PPD/PSD.CDS-PP) e 2 abstenções do MSU. De salientar que estavam presentes 23 eleitos. ------------------- 

 ----------  O Deputado Sérgio Faias prestando Declaração de Voto disse que quer na votação da 

Recomendação quer na Moção do BE relativa à Eutanásia, o GM do PS não votara como um bloco mas 

sim individualmente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Rodrigues fazendo Declaração de Voto disse que o MSU abstivera-se na 

votação porque considerava que não era oportuno a marcação de uma sessão temática sobre o tema e só 

votaria favoravelmente se estivesse condicionada à reabertura do debate na AR. ------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva prestando Declaração de Voto disse que era na sequência da 

intervenção proferida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Deputado Joao Valente prestando Declaração de Voto informou que o sentido da Declaração 

de Voto já apresentada aquando da votação do documento apresentado pelo BE se mantinha 

relativamente à Recomendação apresentada pelo GM do PS. --------------------------------------------------------- 

 ---------- Prosseguindo os trabalhos a Presidente da AMS declarou aberta a discussão da Recomendação à 

Câmara Municipal de Sesimbra sob o tema “Apoio Animal” que se passa a transcrever: ----------------------- 

 ---------- “Apesar do trabalho desenvolvido pela autarquia no apoio à causa animal, nomeadamente a 

construção do novo canil municipal e o apoio ao trabalho desenvolvido pela Associação Animal Bianca, a 

situação continua a ser insatisfatória. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O novo canil não dá a resposta necessária às necessidades do nosso concelho. São necessárias 

mais boxes, num projeto mais amplo, da mesma forma que não foi possível até agora cobrir de forma 

eficaz as 3 freguesias do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 11  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 76 de 81 

 

 

 ---------- Não está a ser possível aliviar o trabalho meritório da Associação Bianca, de resgate, abrigo e 

tratamento de cães e gatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 29 de Junho, recomenda à Câmara Municipal ----- 

 ---------- 1 – A elaboração de um estudo sobre a possibilidade da construção de um polo do canil municipal 

na Quinta do Conde---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2 – Estudo sobre um possível aumento de apoio à Associação Bianca, para que continue a ser 

viável o trabalho de apoio animal.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS lembrou que a recomendação já estivera presente numa sessão da AMS, 

baixara à Comissão de Líderes dos Grupos Municipais com o consentimento do GM do BE, onde fora 

apreciada e solicitada reformulação quer do seu conteúdo, quer do preambulo deliberativo. ---------------- 

 ---------- O Deputado José Guerra referiu que a Recomendação fora alterada em conformidade com as 

sugestões. Informou que o Presidente da CMS entretanto dera conhecimento que a construção das novas 

boxes ficara parada devido a um problema do contrato com a empresa que tinha ganho o concurso e 

portanto continuava com o mesmo canil e as mesmas condições. A Associação Bianca estava a prestar 

apoio a mais animais. No dia 10 de junho saíra no jornal de notícias quase uma página inteira onde era 

referido um canil clandestino na Cotovia em que os animais tinham sido tratados e recuperados na 

Bianca. O Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde disse estranhar a insistência com a 

Associação Bianca, no entanto saudava a proposta de elaboração de um estudo sobre a possibilidade de 

construção de um polo ou canil na Quinta do Conde no que respeitava ao ponto 1. ---------------------------- 

 ---------- Relativamente ao ponto 2 perguntou porquê e só à Associação Bianca o aumento de apoio e não 

à Associação Por Uma Causa Animal (PUCA) ou outra. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Na sua opinião, e para que o seu voto pudesse ser favorável propunha que se mantivesse apenas 

o ponto 1 da recomendação, ou então um ponto 2 com a seguinte redação: “A continuação do apoio às 

Associações do concelho defensoras dos direitos e condições dos animais.” --------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que a Recomendação pouco ou nada diferia da anterior. Sugeriu 

que o ponto n.º 1 com o qual o GM do PSD estava de acordo incluísse a possibilidade de um cemitério 

com crematório na Quinta do Conde. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto ao ponto 2, depois da Recomendação ter baixado à Comissão onde fora debatida o GM 

do BE voltava novamente com o mesmo texto sendo que o GM do PSD só podia concluir que devia ter 

sido uma promessa do BE à Bianca. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  O Deputado João Rodrigues disse que o GM do MSU subscrevia a proposta apresentada pelo 
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Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde para a redação do ponto 2. ------------------------------ 

 ---------- A Deputada Sandra Carvalho perguntou se seria possível ouvir da parte da CMS alguma 

informação sobre o apoio prestado pela CMS à Associação Bianca. -------------------------------------------------- 

 ---------- A Deputado Luisa Carvalho disse que o GM do PS concordava com a sugestão do Presidente da 

Junta de Freguesia da Quinta do Conde de não se mencionar nenhuma associação em concreto e ser mais 

generalista. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado José Guerra disse que estava de acordo com a proposta de alteração apresentada. - 

 ---------- O Vereador José Polido disse que a matéria sobre o apoio animal vinha sendo amplamente 

discutida na AMS e não só. Referindo-se ao ponto 1 da Recomendação perguntou em que zona é que se 

pretendia a construção do canil na Quinta do Conde para não causar problemas à população. Uma coisa 

era ter-se um cão em casa, e ele tinha 9, e agora imaginarem o que era por exemplo ter 50 que era o n.º 

de cães que estavam no canil municipal e sem condições. Iria receber mais uma vez um munícipe que 

morava próximo do canil devido ao barulho e ao incómodo causado pelos animais. Não era só legislar e 

propor. Pedia que indicassem o local e de referência perto de alguém conhecido que era para saber o 

impacto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A CMS lançara concurso para fazer umas boxes e um canil novo em 2007. Fora adjudicado a uma 

empresa e custava 462.058,80 há 11 anos atrás. Por dificuldades várias, nomeadamente dificuldades 

financeiras, o canil não avançara e o processo caíra. A CMS avançara com novo procedimento que 

infelizmente ficara deserto. Voltara a lançar no dia 15/11/2017 e só concorrera uma empresa que não 

respondera corretamente ao respetivo caderno de encargos pelo que fora uma proposta a reunião de 

CMS para a rejeitar. Mais tarde a empresa alegara que não tinha sido consultada e que havia um 

entendimento do tribunal de contas fazendo referencia aos critérios da sua exclusão dizendo que não 

eram materiais para o processo, e a CMS iria levar quarta-feira a proposta da reversão da decisão da não 

contratação da empresa, o que significava que seria a essa empresa que a obra do canil seria adjudicada, 

se tudo corresse bem em termos de documentação. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse depois que a CMS pagara esta semana mil e tal euros a um hotel canino, em Azeitão, onde 

tinham estado alguns dos animais do canil porque entendera que os mesmos tinham que ter condições 

de habitabilidade e o canil de momento não reunia essas condições, por isso a CMS mandara fazer 4 

boxes que segundo os técnicos daria para albergar 16 cães dos sociáveis. ----------------------------------------- 

 ---------- Respondendo depois à Deputada Sandra Carvalho disse que a CMS sempre fornecera água e 

energia de forma gratuita à Associação Bianca, que era a Associação que neste momento prestava um 
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serviço de apoio, e representavam alguns milhares de euros, para além de disponibilizar as instalações do 

Gabinete Médico Veterinário para fazer as esterilizações e a Médica Veterinária que também fazia parte 

do voluntariado da Associação para além das voluntárias que vinham sobretudo do norte da Europa. ---- 

 ---------- Em 2015, e tendo em vista regularizar uma situação que estava pendente há algum tempo, a CMS 

cedera um terreno, enquanto a Bianca exercesse a sua atividade que era o que constava no protocolo, 

com 10.987 metros quadrados para poder desenvolver a sua atividade.  ------------------------------------------- 

 ---------- No que respeitava aos apoios monetários disse que a CMS entregava o seguinte: em 2005 a 

Bianca recebia anualmente, 2.500 euros, em 2006 recebera mais 3.000 para aquisição de uma viatura e 

passara a receber 15.300 euros anuais, sendo que era 1.275 euros por mês, o que perfazia 12.300 euros, 

mais 3.000 euros para esterilizações dos animais, utilizando obviamente as instalações da CMS. Em 2007 

passara a receber 24.000 euros anuais. Em 2008 passara a 30.000 euros anuais, o que dava 2.500 euros 

mensais. Em 2009 a Associação Bianca recebia 30.750 euros anuais sendo que os 750 euros de acréscimo 

tinham a ver com a taxa de inflação. Em 2014, fruto de um protocolo que existia e que fora reforçado, a 

Associação Bianca passara a receber 41.550 euros, o que dava 3.462,50 euros por mês. ---------------------- 

 ---------- Portanto quando se pedia um reforço do apoio do subsídio devia-se ter noção do que é que se 

estava a falar e a propor. Podia haver um reforço de 1 euro ou passar para 3.500 euros e não a pedir um 

reforço por exemplo do dobro do valor. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Associação PUCA também já falara com a CMS e desenvolvia trabalho na freguesia da Quinta do 

Conde, e não só, e também pagava o arrendamento de um espaço cuja sede se situava na Quinta do 

Conde, onde tinha os animais que recolhia na Quinta do Conde, e onde a CMS não atribuía qualquer 

valor. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Outras pessoas que desenvolviam trabalho na Quinta do Conde também já tinham vindo falar 

com a CMS para tentar abrir um espaço para acolher os seus animais.---------------------------------------------- 

 ---------- Disse depois que era sua intenção, ainda se possível durante o corrente ano, de trazer à AMS um 

regulamento de apoio ao movimento associativo da causa animal, como estava definido na área do 

desporto, para todos saberem “as linhas com que se cosiam” e não atribuir subsídios avulsamente. ------ 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva referindo-se à pergunta feita pelo Vereador José Polido relativamente 

ao local, disse que a CMS, juntamente com a Junta de Freguesia da Quinta do Conde, saberiam onde 

instalar o tal polo, e lembrava que no mandato passado a AMS sob proposta da CMS autorizara 

construções em REN, podendo ser um bom local para instalar o canil. ---------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Álvaro Monteiro lembrou que na visita dos eleitos havia sido referido que a zona da 
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Várzea podia servir de alojamento ao dito canil. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Rodrigues disse que não competia aos Deputados indicarem o local para o canil 

porque não tinham condições técnicas para o fazer. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O segundo aspeto era que com a alteração à Recomendação era proposta a continuidade do 

apoio. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Vereador José Polido respondeu que não se podia construir em REN, o que a CMS fizera fora 

tentar legalizar algumas construções de empresas ilegais que estavam nessa localização e que durante 

muitos anos “se assobiara para o ar”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Disse que existia efetivamente um local para o qual a CMS tinha outros objetivos, que eram as 

antigas instalações do MARGAÇA. Portanto se fosse instalar um canil inviabilizaria outras construções. -- 

 ---------- Ao pé do cemitério havia que ter em atenção que se estava perto da Quinta do Perú e dos 

vizinhos de Azeitão. Em tempos, visitara, juntamente com representantes da CM do Seixal e da 

Associação PUCA, um campo de futebol no Pinhal do General para a instalação do canil, e uma das razões 

por que não fora aceite fora o incómodo que causava nas pessoas que moravam perto. ---------------------- 

 ---------- Não havendo mais intervenções a Presidente da AMS colocou à votação a Recomendação à 

Câmara Municipal de Sesimbra sob o tema “Apoio Animal” com a alteração ao ponto 2 aceite pelo 

proponente, tendo merecido aprovação unânime. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse depois que para encerrar o Período de Antes da Ordem do Dia faltava a votação da 

Saudação sob o tema “Eleição de António Vitorino como Diretor-geral da Organização Internacional para 

as Migrações” já abordada no início dos trabalhos cujo conteúdo se transcreve: ---------------------------------  

 ---------- “António Vitorino, 61 anos, ex-ministro (1995-1997) e ex-comissário europeu (1999-2004), foi hoje 

eleito, por aclamação, Diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM). ---------------- 

 ---------- A Organização Internacional das Migrações (OIM), fundada no início da década de 1950, constitui 

atualmente a principal organização intergovernamental dedicada à área das migrações, sendo 

constituída por 169 Estados-membros e por oito países que detêm estatuto de observador. Desde 2016, 

esta organização integra a estrutura multilateral da Organização das Nações Unidas. ------------------------- 

 ---------- A candidatura de António Vitorino à liderança desta organização foi formalizada pelo Governo 

português em dezembro de 2017, demonstrando a muito elevada relevância que Portugal atribui à 

temática e ao diálogo em matéria de migrações e à premente necessidade de serem encontradas soluções 

eficazes para os problemas migratórios no quadro internacional. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Para além de esta eleição ser mais uma forma de reconhecimento e de projeção do papel de 
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Portugal na ordem internacional, considera-se António Vitorino como a pessoa certa para conduzir a OIM 

neste difícil período e que a sua gestão valorizará a promoção da paz e da segurança, a tolerância, o 

respeito pelos direitos humanos e o desenvolvimento sustentável, que norteiam a política externa 

portuguesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Dar conhecimento da presente saudação ao Presidente da República, Primeiro-ministro, 

Presidente da Assembleia da República, Grupos Parlamentares da Assembleia da República, Camara 

Municipal de Sesimbra, Juntas e Assembleias da Freguesia do Concelho de Sesimbra, órgãos de 

comunicação social local e regional.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, submetida a votação, a Saudação foi aprovada por 

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

 ---------- A Presidente da AMS lembrou que nenhum munícipe pretendera intervir ao fim de uma hora do 

Período de Antes da Ordem do Dia, e deu início ao “Período da Ordem do Dia” declarando aberto o 

debate do 1º e único Ponto “Regulamento definitivo do Conselho Municipal de Segurança” ---------------  

 ---------- Disse que competia à AMS a elaboração do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança, o 

qual, após aprovação pela Órgão Deliberativo numa versão provisória, era enviado à CMS a quem 

competia organizar e convocar os elementos que compunham o Conselho, cujos elementos tomavam 

posse perante a AMS. Na primeira reunião do Conselho Municipal de Segurança realizada no dia 23 de 

maio o Regulamento fora apreciado e alvo de alterações sendo posteriormente remetido para o Órgão 

Deliberativo acompanhado de um Parecer, cujo teor se passa a transcrever, para aprovação da versão 

definitiva:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Na primeira reunião do Conselho Municipal de Segurança, realizada no dia 23 de maio de 2018, 

de acordo com a sugestão apresentada pela Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal de Sesimbra, Dra. 

Odete Graça, foi votado por unanimidade, o alargamento da representatividade no Conselho Municipal 

de Segurança às Associações de Pais das freguesias de Santiago e da Quinta do Conde.  ---------------------- 

 ---------- Nesta conformidade, a alínea w) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento do Conselho Municipal de 

Segurança deverá conter a seguinte redação: ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- w) Três representantes das Associações de Pais, um de cada freguesia do município. ---------------- 

 ---------- Globalmente, o Conselho Municipal de Segurança emitiu parecer positivo ao Regulamento 

Provisório. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, atendendo ao preceituado nos n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º da Lei nº. 33/98, de 18 de Julho, 

alterada e republicada pela Lei 106/2015, de 25 de Agosto, o Conselho Municipal de Segurança, na sua 
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primeira reunião, analisou o Regulamento Provisório e emitiu o presente parecer enviando-o de seguida à 

Assembleia Municipal para que na sua primeira reunião, após a receção do parecer, discuta e aprove o 

Regulamento definitivo.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS explicou ainda que uma vez que o teor da alteração tinha sido abordado 

numa reunião da Comissão de Líderes dos Grupos Municipais levantara o assunto na reunião do Conselho 

Municipal de Segurança e apresentara a proposta de alteração que foi aprovada.------------------------------- 

 ----------  O Vereador José Polido ainda alertou para algumas situações de pormenor do Regulamento 

tendo a Presidente da AMS informado que o documento já fora apreciado pelo Conselho Municipal de 

Segurança que remetera o Parecer. Havendo dúvidas deveriam ser colocadas ao nível do Conselho e do 

Sr. Vereador responsável pelo Pelouro. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- À AMS, nesta fase do processo, competia aprovar o Regulamento definitivo. -------------------------- 

 ---------- Assim sendo colocou à votação o Regulamento do Conselho Municipal de Segurança, na versão 

definitiva, anexo à presente ata, tendo sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------------   

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, foi encerrado o “Período da Ordem de Trabalhos”, tendo sido 

solicitado pela Deputada Sandra Carvalho a dispensa da 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 aprovada, por unanimidade, procedendo-se de seguida à respetiva assinatura.  ---------------------------  

 ---------- A Presidente da Assembleia Municipal declarou encerrada a reunião eram três horas e quarenta 

e cinco minutos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, pelos Secretários e 

pelos Membros que o desejarem fazer.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 


