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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SESIMBRA, 

REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

 ---------- Aos catorze dias do mês de dezembro de 2018, nas instalações da União Desportiva e Recreativa 

da Quinta do Conde, realizou-se a sessão ordinária da Assembleia Municipal de Sesimbra (AMS), sob a 

presidência da Sr.ª Joaquina Odete Martins da Graça, e secretariada pelos Srs. João Francisco da 

Conceição Ribeiro Narciso e Maria da Conceição Nero Gonçalves, Primeiro e Segunda Secretários, 

respetivamente, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL; --------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PPI e AMR´S) E ORÇAMENTO 2019 – MAPA DE PESSOAL; ------  

 ---------- 3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE CELEBRAR ENTRE 

O MUNICÍPIO E A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA EM MATÉRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – MINUTA – APROVAÇÃO E REVOGAÇÃO DO ASSINADO 

ANTERIORMENTE; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO E A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DA CONCESSÃO 

DESTINADA AO EXERCÍCIO, EM EXCLUSIVO, DA ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE EM BAIXA TENSÃO – MINUTA – APROVAÇÃO; -------------------------------  

 ---------- 5. 16ª EDIÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE JOVENS/12ª EDIÇÃO DO CONCURSO “AS CORES 

DA CIDADANIA”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Pelo Grupo Municipal (GM) da CDU - Joaquina Odete Martins da Graça, Presidente da Assembleia 

Municipal de Sesimbra (AMS); João Carlos do Carmo Valente; Paula Alexandra Cacela da Conceição Graça 

Rodrigues; Rui João Graça Rodrigues; Sandra Marília Rodrigues Carvalho, Fernando José Mestre Patrício; 

João Francisco da Conceição Ribeiro Narciso; José Costa Ferreira Braga; Sónia Patrícia Narciso Faria Lopes;

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

Luisa Margaria Cagica Carvalho; João Filipe Paulo Pólvora; Andredina Gomes Cardoso; Paulo do Carmo de 

Sá Caetano; Afonso Manuel Cardoso Pessoa; ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Conceição Nero Gonçalves; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 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 também, a Presidente da Junta de Freguesia de Santiago, Laura Maria Pinto 

Correia; Maria Manuel de Jesus Gomes dos Santos, Presidente da Junta do Castelo; Vitor Ribeiro Antunes, 

Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Comprovada a existência de quórum, 22 presenças, a Presidente da Assembleia Municipal 

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

 ---------- Verificaram-se também as presenças do Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra (CMS), 

Francisco Manuel Firmino de Jesus, bem como da Vice-Presidente, Felícia Maria Cavaleiro da Costa, dos 

Vereadores, José Henrique Peralta Polido, Sérgio Manuel Nobre Marcelino, Carlos Manuel Vicente Silva e 

Francisco José Pereira Luís. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Presidente da AMS cumprimentou todos os presentes e justificou a ausência do Vereador 

Américo Manuel Machado Gegaloto, que por razões profissionais se encontrava ausente do concelho. --  

 ---------- Referiu que as suas primeiras palavras eram para a Direção da União Desportiva e Recreativa da 

Quinta do Conde, na pessoa do Sr. Serafim, a quem queria agradecer a cedência das instalações e 

apresentar as saudações da Assembleia Municipal de Sesimbra. -----------------------------------------------------  

 ---------- Informou que era intenção da Assembleia Municipal promover reuniões descentralizadas para 

que ao nível das diferentes zonas do concelho de Sesimbra pudessem ocorrer diferentes sessões, tendo 

naturalmente como objetivo promover uma descentralização das reuniões da Assembleia Municipal, que 

era fundamental, procurar também que o debate fosse mais próximo das populações e deste modo todos 

poderem ter uma leitura e uma participação daquilo que eram as grandes questões em debate. Por outro 

lado, também era importante que as diferentes bancadas da Assembleia Municipal e o executivo 

Municipal estivessem presentes nas coletividades, um espaço que era o de vivência das coletividades do 

concelho de Sesimbra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois disse que tinham uma lembrança simbólica para entregar ao Sr. Serafim, que no fundo era 

uma lembrança que vinha dar conta daquilo que era o passado e a vivência daquela coletividade, que 

sempre se tinha pugnado pela dinamização de atividades diversas graças aos vários dirigentes que por ali 

tinham passado, que roubaram do seu tempo à família, aos amigos, ao seu convívio, e que deram um 

impulso àquela coletividade que foi crescendo, que se foi desenvolvendo, e que tinham muita honra em 

dizer que era uma coletividade de abril, que era uma coletividade que se enquadrou nos 40 Anos do 
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Poder Local Democrático. E era nesse espírito que a Assembleia Municipal tinha muito gosto em oferecer 

o diploma de participação dos 40 Anos do Poder Local, assim como a respetiva medalha. Entregou o 

diploma e a medalha ao Sr. Serafim Brito, que foi aplaudido por todos com uma salva de palmas.  ---------  

 ---------- Deu a palavra ao Senhor Serafim Brito que agradeceu à Assembleia Municipal, em seu nome e 

em nome da União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde. Agradeceu ainda ao Sr. Presidente da 

Câmara Municipal e aos Srs Vereadores, referindo que todos eles tinham sido pessoas excelentes quando 

necessitou de os contatar para fazer qualquer pedido, porque ele era mendigo, mas era um mendigo para 

a União Desportiva, que isso ficasse bem claro, porque queria ver a União Desportiva crescer. E como 

tinha referido a Sr.ª Presidente da Assembleia, aquela coletividade era uma coletividade de abril. E se era 

uma coletividade de abril tinham que a manter e se a queriam manter tinham que ter alicerces para a 

desenvolver. E se não fosse a Câmara a apoiá-los, se vivessem só das quotas dos sócios, ou dos eventos, 

aquela coletividade não tinha pernas para andar. Portanto, agradecia a presença de todos na União 

Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde e estariam sempre disponíveis para os receber. ----------------  

 ---------- A Presidente da AMS agradeceu mais uma vez ao Sr. Serafim e declarou aberto o “PERÍODO DE 

ANTES DA ORDEM DO DIA – PAOD”. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou que a Deputada Bertina João Pereira Duarte, do Grupo Municipal do PS, solicitara a sua 

substituição por razões de ordem familiar, estando presente para a substituir o Deputado Municipal 

Afonso Manuel Cardoso Pessoa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Justificou a ausência do Deputado Lobo da Silva, do Grupo Político do PSD, que estava com um 

problema familiar grave, mas que iria fazer um esforço para ainda aparecer durante a reunião. O primeiro 

Secretário da Assembleia Municipal também ainda não estava presente porque tinham tido uma reunião 

de trabalho, mas chegaria a qualquer momento.  -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Perguntou se algum Deputado pretendia colocar alguma questão relativa ao expediente recebido 

pela AMS desde a realização da sessão de 16 de novembro e que tinha sido colocada na PAMS, mas 

ninguém diligenciou nesse sentido. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que queria dar um esclarecimento que era sempre útil e oportuno, as sessões da AMS eram 

organizadas em 3 momentos distintos. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

que preenchessem um formulário próprio disponibilizado pelas trabalhadoras da Assembleia; --------------  
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 ---------- E o “Período da Ordem do Dia" destinado ao tratamento e ou às deliberações de matérias 

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

 ---------- Informou que como na Assembleia Municipal julgavam ser importante que nas sessões de caráter 

descentralizado os munícipes e a população pudessem participar naquilo que era a essência dos pontos 

da ordem de trabalhos. Portanto na presente sessão não tinham nenhum documento para o “PAOD”. ---  

 ---------- Informou que a ordem de trabalhos da presente sessão tinha 5 pontos. A “Apreciação da 

Atividade Municipal”; as “Grandes Opções do Plano (PPI e AMR´S) e Orçamento’2019 – Mapa de 

Pessoal”;  o “Contrato interadministrativo de delegação de competências a celebrar entre o Município e a 

Área Metropolitana de Lisboa em matéria de serviço público de transporte de passageiros”; o “Contrato 

interadministrativo de delegação de competências a celebrar entre o Município e a Área Metropolitana 

de Lisboa no âmbito da atribuição da concessão destinada ao exercício, em exclusivo, da atividade de 

exploração da rede municipal de distribuição de eletricidade em baixa tensão”; e a “16ª edição da 

Assembleia Municipal de Jovens/12ª edição do concurso “As Cores da Cidadania”.  ----------------------------  

 ---------- Acontecia porém, no que dizia respeito às “Grandes Opções do Plano e Orçamento’2019 – Mapa 

de Pessoal” que tinham duas situações transmitidas pelo Sr. Presidente da Câmara, que lhes propunha 

alterar a ordem de trabalhos. A primeira situação tinha a ver com a aprovação recentemente feita pela 

Assembleia Municipal da organização e da estrutura do pessoal da Câmara Municipal, isso representara 

um esforço pormenorizado, criterioso, rigoroso, no que dizia respeito à cabimentação financeira por cada 

uma das unidades orgânicas que compunham a estrutura do pessoal, e tinha sido moroso. E a segunda 

dizia respeito ao sistema informático, que não tinha funcionado como era previsto e que atrasara aquilo 

que era o desejo e o próprio planeamento do documento. O Sr. Presidente da Câmara Municipal tinha-a 

contactado e ela tinha feito uma abordagem junto dos Líderes de Bancada, para que fosse deliberado na 

presente sessão o ponto 2, “Grandes Opções do Plano PPI e AMR´S) e Orçamento’2019 – Mapa de 

Pessoal” transitar para a próxima reunião. Depois convidou os deputados a deliberarem.  --------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, dividir a presente sessão ordinária em 2 

reuniões. Deliberou, também por unanimidade, transitar para a 2.ª reunião, o ponto 2 da Ordem de 

Trabalhos “Grandes Opções do Plano (PPI e AMR´S) e Orçamento’2019 – Mapa de Pessoal”. ----------------  

 ---------- Depois a Presidente da AMS iniciou o “PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AOS CIDADÃOS” --- 

 ---------- Deu a palavra ao Cidadão José Carlos Dias que após cumprimentar todos os presentes, fez a 

seguinte intervenção: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- “Eu há algum tempo alertei para a questão das revistas que apareceram num contentor e por 

esse motivo fui chamado ao serviço jurídico para depor. Devo dizer-lhes que continuo a não conhecer a 

pessoa que está na origem disto. Ao que parece um rapaz jovem ainda, que num momento irreflectido 

colocou um número elevado de revistas no ecoponto, e na sua simplicidade e naturalidade até achava 

aquilo bem porque estava a pôr para ser reciclado, enfim. Eu tive uma conversa com a jurista da Câmara 

que me interpelou sobre este assunto, que foi agradável, e portanto julgo que certamente não se irá 

repetir pela própria pessoa e teremos que ultrapassar esta questão que serviu de exemplo para todos. ---  

 ---------- Mas também estou aqui para falar sobre um assunto que me interessa particularmente que é 

sobre a Lagoa de Albufeira. Tenho vindo a ter contactos com o gabinete da Secretaria de Estado do 

Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, e após alguns pedidos de informações, obtive 

uma informação que considero muito gentil e objectiva, e gostaria de partilhar isto com todos, até porque 

fica registado. Vou ler aquilo que me foi transmitido: --------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Em reposta ao solicitado por V. Exª, encarrega-me a Sr.ª Secretária de Estado do Ordenamento 

do Território e da Conservação da Natureza, de transmitir que se encontra atualmente em curso o 

processo de abertura e desassoreamento da Lagoa de Albufeira e estudo de impacto ambiental. Será com 

base nas soluções apresentadas, no âmbito deste projeto, que será definida a intervenção de 

desassoreamento a realizar na Lagoa de Albufeira de forma a garantir uma maior sustentabilidade na 

qualidade da água, tendo em conta as atividades humanas e económicas que aí se desenvolvem e que 

dependem da qualidade deste sistema natural. Para além desta intervenção estão também previstas, no 

programa de execução do Programa da Orla Costeira de Alcobaça/Cabo Espichel, entrar em vigor a breve 

trecho um conjunto de outras ações com o objetivo de assegurar a proteção e valorização dos habitats em 

presença e o aproveitamento das potencialidades deste território, a saber: ---------------------------------------  

 ---------- A 54 – Intervenção de ordenamento dos acessos à Lagoa de Albufeira em áreas degradadas; A 55 

– Criação da área protegida de âmbito local da Lagoa de Albufeira, reserva natural; A 98 – Execução do 

plano de intervenções para a gestão, valorização e recuperação da Lagoa de Albufeira; A 118 – 

Intervenções de requalificação das infraestruturas de apoio à atividade de produção de bivalves em 

viveiro na Lagoa de Albufeira; A 244 – Intervenção de requalificação/valorização (pipa) da Lagoa de 

Albufeira (Mar); A 337 – Criação de acessos pedonais (pipa), da prata dos Moinhos de Baixo e da Lagoa de 

Albufeira; A 385 – Intervenções de melhoria das acessibilidades à Lagoa de Albufeira.  ------------------------  

Reforçamos que continuamos a acompanhar a matéria ora exposta e estamos à disposição para qualquer 

esclarecimento que ainda se fizer necessário”. -----------------------------------------------------------------------------   
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 ---------- Eu fiz questão e vou continuar a acompanhar este assunto de perto, aliás, interessa-me 

particularmente a Lagoa de Albufeira, e vou fazer parte dos movimentos locais sobre este assunto. 

Entendi que devia partilhar com todos vocês estas informações que acho que são muito importantes. ----  

 ---------- Termino desejando a todos um feliz Natal, um Próspero Ano Novo com tudo a correr pelo melhor 

e que continuemos a ter o êxito de serviços, neste caso os munícipes, mas que continuemos todos a 

proporcionar isso também.”  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS deu a palavra ao cidadão Hélder Conceição que após cumprimentar todos 

os presentes na sala, referiu o seguinte:  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Quero saudar o facto deste descentralizado poder trazer a Assembleia Municipal à freguesia da 

Quinta do Conde e sem grandes delongas, até porque a pergunta que tenho tem a ver com um dos 

pontos, a celebração do contrato interadministrativo, em relação ao novo modelo de contratação daquilo 

que é o transporte público de passageiros rodoviários. O que eu gostaria de colocar em cima da mesa e 

talvez alguém me responder, até porque como será público sou um dos eleitos do Movimento Sesimbra 

Unida, pela assembleia de freguesia, e os membros do executivo não têm muitas vezes a capacidade para 

nos responder a assuntos que são muito importantes para o concelho como um todo, mas para a 

freguesia da Quinta do Conde em particular. Em relação a este novo modelo de contratação se são as 

entidades públicas que daqui a um ano, em que os cadernos de encargos terão que estar definidos, e 

serão definidos naturalmente havendo essa descentralização para a Área Metropolitana de Lisboa, este 

modelo e esta responsabilização da AML naquilo que será o modelo de contratação em conjunto com os 

operadores, gostaria de perguntar ao executivo e em especial ao Sr. Presidente, se estão garantidas as 

especificidades que o concelho de Sesimbra, designadamente, a Quinta do Conde terão em relação àquilo 

que são os movimentos pendulares que existem de Lisboa para a margem sul e vice-versa. Mas ao nível 

do transporte infra concelhio, ao nível do transporte entre as várias freguesias que confinam e que podem 

não pertencer ao mesmo concelho, eu gostaria de saber se essas especificidades existem, até sendo o 

concelho de sesimbra um concelho mais periférico, se isso estará acautelado. Porque no meu entender 

não basta apenas o envelope financeiro, ou aquilo que será a comparticipação da Câmara Municipal, tão 

ou mas do que isso, saber se este novo modelo vai responder a essas necessidades. E só para dar um 

exemplo, hoje quem quer ir da Quinta do Conde para Fernão Ferro, uma freguesia contígua do concelho 

do Seixal, a melhor alternativa que tem é ir atá ao Fogueteiro e voltar a Fernão Ferro. São estas questões 

que num modelo descentralizado podem fazer todo o sentido.” -------------------------------------------------------  
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 ---------- Terminada a intervenção dos cidadãos, a Presidente da AM deu a palavra ao Presidente da CMS 

para esclarecer as questões colocadas pelos cidadãos. ------------------------------------------------------------------        

 ---------- O Presidente da CMS cumprimentou todos os presentes, incluindo o público presente que 

naquela sessão tinham um número razoável. E era assim com a descentralização, conseguiam garantir 

cada vez mais a participação da população naquilo que era os aspetos de decisão dos órgãos do 

município. E não podia deixar de salientar a importância daquela sessão na freguesia da Quinta do Conde. 

 ---------- Informou que tinham agendado para a presente sessão um documento estruturante do 

município, as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2019 e, sem prejuízo da Srª. Presidente da 

AMS já ter justificado os motivos excecionais que levaram ao pedido da Câmara Municipal de adiamento, 

gostaria de pedir desculpa ao público presente, porque certamente seria uma discussão que todos 

gostariam de acompanhar. Mas deixava o convite para que no próximo dia 19 no Auditório Conde de 

Ferreira todos os presentes os acompanhassem.  -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente às questões que tinham sido colocadas pelo Sr. Hélder, disse que, salvo melhor 

opinião, fazia todo o sentido dar o esclarecimento no ponto da ordem de trabalhos relativamente à 

operação de transportes metropolitanos.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à questão das revistas, colocada pelo munícipe José Carlos Dias, disse que o município 

fez as averiguações e verificou-se que foi um trabalhador da Câmara Municipal que foi o responsável pela 

situação descrita. Foi aberto um processo disciplinar e foi concluído na última reunião de câmara com a 

sanção aprovada por unanimidade pelo executivo. E portanto agradecia esta comunicação dos munícipes, 

porque se estas não acontecessem muitas vezes o executivo não tinha conhecimento.  -----------------------  

 ---------- Relativamente à Lagoa de Albufeira disse que queria dar duas notas, porque não sendo 

desassociáveis um do outro eram dois momentos distintos, quer a questão do plano de água da Lagoa de 

Albufeira, quer o POC Alcobaça/Espichel, que a Câmara Municipal tem acompanhado desde a sua génese 

com a Secretaria de Estado. E na semana anterior a Sr.ª Vice-presidente, com os técnicos, tinha estado 

numa reunião exatamente pelo POC Alcobaça/Espichel, aliás já tinham tido um conjunto de reuniões 

significativo, ele próprio já tinha tido três reuniões com a Sr.ª Secretária de Estado, e de facto tinha 

havido algum entendimento mútuo sobre a problemática da Lagoa de Albufeira que tinham que 

reconhecer. E quer a Câmara Municipal como entidade de gestão do território, quer a Secretaria de 

Estado e as entidades competentes da Administração da Região Hidrográfica do Tejo (ARH Tejo), que tem 

responsabilidade sobretudo pelo plano de água, estavam envolvidas e partilhavam das preocupações e 

das soluções que vierem a ser implementadas para a Lagoa de Albufeira. -----------------------------------------  
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 ---------- Quanto ao plano de água indicou que havia um estudo elaborado recentemente e que apontava 

para três soluções de abertura. Uma solução mais amiga do ambiente, uma solução de abertura mecânica 

entremente de ser com máquina ser com draga, que não permitia nenhuma construção nem nenhuma 

peça pesada na Lagoa de Albufeira; uma solução que apontava para a criação de dois pardões, uma 

ligação feita em betão que ficaria definitiva; e uma terceira solução que seria um canal submerso, que 

tecnicamente seria possível, mas tinha o ónus de nunca ter sido experimentado. Tendo em conta essas 

três possibilidades, todas as entidades envolvidas apontaram que a solução ideal seria a primeira, até 

pelo impacto visual que teria. De referir que esse estudo apontava, e estava a ser objeto de revisão por 

iniciativa da Câmara Municipal e acolhida pela Secretaria de Estado, que não havia necessidade de 

desassoreamento da Lagoa de Albufeira. Pelos dados que tinham efetuado as cotas da areia estavam 

regulares e não havia necessidade de desassoreamento da zona vestibular. A Câmara Municipal 

assinalara essa questão, que foi acolhida pela Secretaria de Estado e pela ARH Tejo, o consórcio de 

empresas que tinha a responsabilidade acabara por acolher e fazer uma revisão ao estudo. Tinham tido a 

informação que a aplicação desta solução de abertura da Lagoa de Albufeira, onde se incluí 

eventualmente o desassoreamento, estivesse concluído no segundo trimestre de 2019, para que se 

pudesse avançar para uma das soluções. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Realçou que havia um problema que a Câmara Municipal não deixava de colocar todos os anos, o 

município de Sesimbra ter de assumir todos os anos os encargos com a abertura da Lagoa de Albufeira, 

quando era uma responsabilidade da ARH Tejo. Nos últimos anos o município tinha conseguido o subsídio 

do Fundo Ambiental para as aberturas dos anos 2017 e 2018, mas só em 2018 o município investira a 

totalidade daquilo que era financiado. Portanto, nos dois anos já tinha ultrapassado e muito o 

financiamento do Fundo Ambiental, porque houve um problema de reaberturas sucessivas e teve que ser 

feito um canal mais profundo. E em 2019 não sabiam o que iria acontecer. Havia a expetativa de 

estabilizarem a responsabilidade e o financiamento sobre esta aventura, porque a Lagoa de Albufeira era 

a única Lagoa do país onde a Administração Central não assumia a responsabilidade de abertura. ---------  

 ---------- Quanto à questão do POC – Plano da Orla Costeira disse que a maioria das medidas incluídas, 

eram medidas propostas pela própria Câmara Municipal. A questão dos viveiros era uma proposta da 

CMS, a proposta das acessibilidades era uma proposta da CMS. Havia uma questão premente que era 

preciso resolver e que tinha a ver com as AUGI’s 1, 2, e 3, enquanto não houvesse publicação não 

conseguiam avançar com a requalificação. Havia um entendimento de cavalheiros entre a Câmara 

Municipal e a CCDRLVT, que estava a aguardar também a publicação, que apontava que tudo o que 
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estava licenciado à altura da publicação do POC se pudesse manter e regularizar. E o que não estava, não 

estava, não se podia fazer mais nada, mas era sempre melhor que aquilo que apontava o POC antigo, que 

era demolir tudo o que estava nas AUGI’s 1, 2, e 3. Portanto, a área protegida local que estava apontada 

era uma proposta da Câmara já de alguns anos. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que era expectável no início de 2019 finalizar este processo junto do ICNF – Instituto de 

Conservação da Natureza e Florestas, que era que tinha a gestão das parcelas de terreno da margem sul 

da Lagoa de Albufeira. A proposta que tinham em cima da mesa era que o município passe a ter essa 

responsabilidade. Naquele momento estavam apenas entroncados com dois problemas, um que tinha a 

ver com a Casa do Infantado, que estava numa situação completamente degradante, até em risco, que 

estava no artigo 1º, que era o plano de água, entretanto já se tinha conseguido desanexar para um artigo 

urbano, e depois havia um segundo problema que era um problema somente de gestão, que tinha a ver 

com as concessões que existiam naquele momento de uma forma um pouco irregular. Essas concessões 

iam ser passíveis de legalização com o novo POC, mas fazia todo o sentido, se era a Câmara Municipal que 

iria ter a manutenção e a gestão do espaço, que a receita das concessões pudesse ser da Câmara 

Municipal. Portanto o primeiro problema estava ultrapassado, e o segundo estava a ver como o iam 

resolver, mas era expectável que em janeiro pudessem ter luz verde para a assinatura do contrato de co-

gestão com o ICNF e que a Câmara pudesse avançar para a implementação da área protegida local, onde 

se incluía também a Lagoa Pequena com o espaço de interpretação das aves.------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM disse ao munícipe que caso não visse inconveniente seria esclarecido 

quando a questão fosse abordada mais tarde na discussão do ponto 3, se porventura surgisse alguma 

coisa que não fosse devidamente esclarecida a mesa não via inconveniente que as recolocasse.------------  

 ---------- Depois deu início ao “PERÍODO DA ORDEM DO DIA” ----------------------------------------------------------  

 ---------- 1º Ponto da Ordem de Trabalhos - Apreciação da Atividade Municipal. ------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse que para uma primeira parte, e em função do Regimento da 

Assembleia, tinham para a explanação do Sr. Presidente da Câmara cerca de 10 minutos, e depois cada 

Grupo Político tinha 10 minutos para colocar questões, findos os quais dava novamente a palavra ao Sr. 

Presidente, ou Vereadores, para dar os esclarecimentos. Depois perguntou ao Sr. Presidente da Câmara 

se fazia a sua explanação ou ficava a aguardar pelas questões que lhe quisessem colocar.  ------------------  

 ---------- O  Presidente da CMS disse que iria fazer uma pequena introdução e nem gastaria 10 minutos.  

 ---------- Referir que em termos financeiros, verificava-se uma execução das Grandes Opções do Plano de 

14 milhões de euros, com compromisso de 20 milhões. E também no orçamento da despesa, 31 milhões 
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de euros. Na receita 35 milhões de euros. E portanto vinha um pouco em linha com o período homólogo 

de 2017 e também se verificava neste aspeto a estabilidade da estrutura do orçamento da receita, quer 

da despesa da Câmara Municipal, sendo que as GOP tem uma execução superior ao nível do investimento 

do plano anterior, que também era expectável, porque tinha sido um ano de maior impacto de execução 

de um conjunto de projetos já co-financiados. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Destacou algumas das principais atividades: --------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A adjudicação da empreitada  do canil e da Escola do Conde 2; -----------------------------------------  

 ----------  - A estabilização e entrega à Câmara Municipal dos projetos de execução da Escola Navegador 

Rodrigues Soromenho – fase 1- estimada em cerca de 5,5 milhões de euros; ------------------------------------  

 ----------  - A entrega do projeto de execução ao IGFEJ – Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da 

Justiça, do Tribunal de Sesimbra; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A estabilização de um conjunto de candidaturas co-financiadas que foram submetidas – 

estando-se ainda a submeter as últimas até ao final de 2018; --------------------------------------------------------  

 ----------  - Um conjunto de obras do PAMUS que ficaram a aguardar um contrato de gestão com as 

Infraestruturas de Portugal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Um conjunto de intervenções no âmbito da eficiência energética, não apenas a edifícios 

municipais desportivos mas também aqueles que por via das opções participadas foram incluídos nas 

transferências para o Movimento Associativo; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - O acordo com a Confraria para o processo e operação no Cabo Espichel, estavam já numa fase 

de viabilidade económica e era expectável que no primeiro trimestre de 2019 pudessem ter luz verde 

para iniciar a operação de promoção do Cabo Espichel; ----------------------------------------------------------------  

 ----------  - A negociação, quer com o propietário do terreno, quer com o promotor, para o Festival “Super 

Bock Super Rock”;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A operação dos transportes da ÁML; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - E o projeto Waoh! (Wildsea Atlantic Ocean Heritage), que também no âmbito do Turismo foi um 

projeto em que Sesimbra, Cascais e Portimão, estiverem envolvidos com um conjunto de parceiros 

europeus para criar uma rota de mergulho, que era um dos principais spots do país e da europa e que 

vinha valorizar a economia turística de Sesimbra. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Terminou, referindo que aguardaria pelas questões que os deputados lhes quisessem colocar 

quanto ao relatório da atividade municipal. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS deu a palavra aos Deputados Municipais. -------------------------------------------  
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 ---------- O Deputado Rui João Rodrigues após cumprimentar todos os presentes, referiu que as questões 

que tinha para colocar referiam-se à freguesia da Quinta do Conde.  -----------------------------------------------  

 ---------- Informou que na anterior sessão da Assembleia Municipal tinha sido aprovado um documento 

que referia que  não se opunham à recuperação do antigo edifício do Centro de Saúde da Quinta do 

Conde, mas entendiam que não era a solução para reolver as questões de saúde. Gostariam de saber qual 

era  o ponto de situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Gostariam de saber também o ponto de situação da construção do Auditório da Quinta do Conde.

 ---------- Relativamente à educação, gostariam de saber alguma coisa sobre a construção da Escola 

Secundária da Quinta do Conde. E também sobre a recuperação da Escola Básica Michel Giacometti, que 

estava nas condições que todos os presentes conheciam. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Perguntou qual era o ponto de situação das AUGI’s de todo o concelho.  -------------------------------  

 ---------- Por fim solicitou se poderia ser feito um balanço daquilo que eram as Cidades Educadoras e o 

projeto “Sesimbra Inclui”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Deputada Luísa Carvalho saudou todos os presentes e disse que era um prazer estar naquela 

sala, agradecendo ao Sr. Serafim Brito e à União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde. -------------  

 ---------- Disse que tinha algumas questões para colocar sobre a atividade municipal. A primeira era 

respeitante à reunião de 10 de outubro, entre o Sr. Presidente da CMS, a Vice-presidente, e as Escolas de 

Samba, sobre a avaliação do Carnaval de Verão. Gostaria de saber que avaliação tinha sido feita, se 

existiam alguns indicadores, uma vez qua a Câmara Municipal era o órgão executivo e era necessário 

haver instrumentos executivos e de gestão. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois solicitou esclarecimentos quanto ao projeto de recuperação e ampliação do Hotel Sana 

Park, do que é que se tratava, sobretudo em termo de ampliação o que é que estava previsto.  -----------  

 ---------- Perguntou por fim o que era o projeto “Oficina da Cerveja”. -----------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva cumprimentou os presentes e pediu desculpa pelo seu atraso, 

referindo que a Sr.ª Presidente da Assembleia já tinha justificado a razão. ---------------------------------------  

 ---------- Referiu que gostaria de colocar algumas questões que preocupavam a bancada do PSD, porque 

tinha sido recentemente aprovado o Orçamento de Estado, de um Governo que se baseia numa 

propaganda eleitoralista, e lamentavam que mais uma vez no orçamento não tivesse sido contemplado 

obras para o concelho e nomeadamente para a freguesia da Quinta do Conde, que passava a citar: ------  

 ---------- O Lar da 3ª Idade do Centro Comunitário da Quinta do Conde; o Quartel da GNR – que a Câmara 

Municipal em devida altura tinha cedido um terreno para o efeito; o Edíficio da Cercizimbra; a Escola 
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Secundária da Quinta do Conde; e o novo Centro de Saúde da Quinta do Conde, ou a recuperação do 

antigo, que estava previsto avançar em 2018 mas já não seria. Mas congratulavam-se que o atual 

Governo de propaganda eleitoralista tivesse estabelecido acordos com a Câmara para a construção do 

Tribunal; do Centro de Saúde de Santiago; da Escola Navegador Rodrigues Soromenho, e da venda do 

Cabo Espichel à Câmara Municipal.   -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois soliciou à Sr.ª Vice-presidente da Câmara uma explicação relativamente à reunião de 26 

de setembro, com os serviços da DGAP sobre o Património Autárquico na Quinta do Conde – permuta de 

lotes e capacidade construtiva na Ribeira do Marchante.  -------------------------------------------------------------  

 ---------- A Deputada Andredina Cardoso após cumprimentar os presentes na sala, disse que gostaria de 

um esclarecimento sobre a manutenção dos Parques Infantis, porque tinha acontecido um acidente com 

uma criança de 10 anos, num Parque Infantil junto ao mercado. A criança sentou-se num baloiço, o 

baloiço caiu e a criança magoou-se num dedo. Gostaria de perceber como é que era feita a manutenção e 

as garantias que de facto o parque estava adequado para as idades, porque uma criança de 10 anos podia 

ter metade do seu peso, mas também podia ter o peso que ela própria tinha. -----------------------------------       

 ---------- O Deputado João Rodrigues cumprimentou todos os presentes e agradeceu também ao Sr. 

Serafim a cedência da sala onde estavam reunidos.  --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que como sabiam morava na Azoia, e no troço entre o Moinho e o cruzamento para a 

Serra da Azoia as luzes estavam acesas durante todo o dia, isto há mais de 15 dias. Gostaria de interpelar 

o Sr. Vereador Sérgio Marcelino porque a Câmara estava a ter um consumo desnecessário.  ----------------  

 ---------- Indicou que no Jardim de Santana, entre as 9h30/11h30, o sistema de regra continuava a 

funcionar e já há algum tempo que não se justificava. Gostava de saber se era uma situação pontual ou se 

havia mais jardins assim. O bebedouro de água pública naquele jardim não funcionava, não sabia se era 

uma questão pontual, ou se era uma questão genérica do concelho. -----------------------------------------------  

 ---------- Referiu que na reunião de Câmara de 06 de novembro havia um ponto relativo a “Requerimentos 

e Processos” em que era aprovada a vistoria a dois imóveis, relativa à determinação do nível de 

conservação. Gostaria de saber qual era o enquadramento, quando é que era necessário pedir, ou que 

nível é que era necessário pedir que houvesse uma vistoria de conservação. ------------------------------------  

 ---------- Mencionou que em 17 de outubro tinham sido divulgadas imagens de trigo roxo na Praia da 

Califórnia, não sabia se tinha sido iniciativa da Câmara Municipal fazer essa desratização, ou se tinha sido 

uma falha de controlo, mas as imagens tinham sido divulgadas. Gostaria de um esclarecimento.  ---------   

 ---------- Referiu que na reunião de Câmara de 05 de dezembro tinha sido aceite o procedimento à 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 15  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 13 de 47 

 

 

alteração do Regulamento Municipal do Fogo. Gostaria de saber quais foram as condicionantes que 

tinham levado ao pedido de alteração do citado regulamento. -------------------------------------------------------  

 ---------- Lamentou que a informação do Revisor Oficial de Contas, sobre a situação económica e financeira 

do Município no 1º. Trimestre de 2018, só fosse apresentado no dia 26.11.18, porque não permitia à 

Câmara dar resposta àquilo que podia ser a interpretação dos revisores. Por outro lado, aquele relatório 

era muito descritivo e pouco objetivo, e depois faltava um resumo que enaltecesse os pontos positivos e 

alertasse para os pontos negativos, para permitir que a Câmara pudesse com essa ferramenta prosseguir 

a condução dos seus objetivos.   ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Perguntou quais eram as perspetivas relativamente à localização da Feira Festa. --------------------  

 ---------- O Deputado Paulo Caetano cumprimentar os presentes na sala e disse que era com muito gosto 

que estava pela primeira vez nas instalações da União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde. 

Agradeceu ao Sr. Serafim por os terem recebido tão bem. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Depois disse que tinha algumas questões sobre reuniões do executivo. Para começar, sobre o 

estudo da Avª da Liberdade em Sesimbra,  que lhe parecia que envolvia também o Auditório da Quinta do 

Conde, com atelier de arquitetura, chamado Fitcher Arquitates Linking, era motivo de preocupação para 

os munícipes porque estavam a regressar ao passado em vez de estarem a olhar para o futuro, ou não? 

Esta questão tinha a ver com algum esclarecimento mas também para algum sossego.  ----------------------  

 ---------- Referiu depois um protocolo de um terreno na Aiana com a empresa AXL, perguntando se o 

referido terreno tinha ver com o Super Bock, ou não tinha. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Solicitou esclarecimento sobre as reuniões com promotores dos planos de pormenor da Mata de 

Sesimbra, tanto para a Mata Sul como para a Mata Norte.  -----------------------------------------------------------        

 ---------- Referiu a visita à Orla Costeira feita pelos membros do executivo e perguntou se era possível 

observar alguns efeitos, algumas preocupações, em relação a questões relacionadas com as alterações 

climáticas, e se tinha sido esse o motivo da visita. Porque tinha havido também um Seminário em 

Sesimbra exatamente sobre o Plano da AML para adaptação às alterações climáticas.  ------------------------  

 ---------- Relativamente a uma reunião com a Jovigruta- Grutas do Zambujal perguntou em que ponto 

estava essa situação e a reclassificação da gruta. Gostariam de obter algum esclarecimento sobre isso. --  

 ---------- Quanto às deliberações principais da Câmara Municipal, em 21 de novembro tinha sido 

deliberado dar parecer favorável, mas condicionado, a um Hotel de 3 estrelas na Maçã. Gostariam de 

saber um pouco mais os motivos desse parecer ser favorável, mas condicionado. -------------------------------  
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 ---------- Referiu ainda na reunião de 21 de novembro, um protocolo com a AXL sobre o cabeço da flauta, 

que não seria o mesmo da Aiana, mas que envolveria também o festival “Super Bock Super Rock”. Pondo 

de lado uma apreciação pessoal que pudesse fazer, agradava-lhe substancialmente que o festival pudesse 

ocorrer em Sesimbra, gostaria de saber como é que a Câmara salvaguarda todas as questões relacionadas 

com o impacto ambiental, que eram inegáveis. Quando o festival saiu do Meco falou-se muitíssimo sobre 

esse aspeto, aliás, foi praticamente assumido que o festival não voltaria porque os impactos eram 

demasiados grandes para serem comportados de uma forma ligeira. Aparentemente ia voltar em 2019, 

com a vontade do município de ser mais anos, gostaria de perceber se tudo estava salvaguardado. -------  

 ---------- Por fim, disse que a última questão não tinha a ver com a atividade municipal, tinha a ver com as 

obras que estavam a ocorrer em Sesimbra, na Rua Conselheiro Ramada Curto, ao lado do Cemitério. E 

com toda a obra, a escavação, o movimento de máquinas, tinham uma parte do cemitério 

completamente exposta. O que gostaria de saber era se não se poderiam colocar ali uma chapa, pelo 

menos enquanto a obra decorria, para proteger um pouco as campas e as pessoas que as visitam.  -------  

 ---------- O Deputado Pedro Mesquita após cumprimentar os presentes na sala, disse que a sua 

intervenção começava por dar reposta à bancada do PSD que consecutivamente estava sempre a dar 

recados à bancada do PS. O Deputado Lobo da Silva tinha chamado o Governo atual de propagandista, e 

queria deixar uma referência, o PSD esteve 4 anos de governação de braço dado com o CDS e não tinha 

visto qualquer obra vinda do Governo do PSD. Aliás, para ser sincero, estava na Quinta do Conde desde 

1991 e não se recordava de alguma obra no concelho de Sesimbra que tivesse vindo do Governo do PSD. 

Mas do Governo do Partido Socialista recordava-se de algumas obras até de bastante referência.   --------  

 ---------- A Presidente da AM interrompeu o Deputado para lhe relembrar que estava no período de 

apreciação da atividade municipal, e não na atividade nacional, e nesse contexto solicitava-lhe que 

colocasse as questões, porque o deputado tinha experiência suficiente para saber colocar a questão sem 

que tivesse uma expressão de entendimento nacional.   ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Retomando a sua intervenção, o Deputado Pedro Mesquita disse que agradecia à Sr.ª Presidente 

esse alerta mas agradecia-lhe que endereçasse esse mesmo alerta a outras bancadas, que normalmente 

passavam o tempo todo a criticar a bancada do Partido Socialista. E enquanto deputado da bancada do 

Partido Socialista não ia admitir como a Sr.ª Presidente devia calcular. ---------------------------------------------  

 ---------- Depois disse que a sua questão prendia-se com o trajeto pedonal que liga a Quinta do Conde ao 

Retail. Recordava-se de já há algum tempo terem falado na Assembleia Municipal sobre esta questão, 

portanto gostaria de saber alguma coisa sobre esse trajeto. -----------------------------------------------------------  
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 ---------- Seguidamente a Presidente da AMS relembrou que quando o Deputado Lobo da Silva fez esses 

comentários imediatamente a seguir colocou 6 questões. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, Victor Antunes que 

cumprimentou todos os presentes na sala, saudou a reunião se realizar na Quinta do Conde, e saudava 

particularmente a presença significativa de membros do executivo da freguesia da Quinta do Conde. 

Aproveitou para saudar a União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde, inclusive pelo facto de ter 

sido no presente ano campeã distrital de Futsal. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois informou que a Junta de Freguesia estava a dar cartas, e estava a dar cartas 

essencialmente aos idosos, como anualmente acontecia, e já o faziam há cerca de 7 ou 8 anos. Editavam 

um conjunto de cartas e distribuíam essencialmente aos idosos, e tinham entendido naquele dia fazê-lo, 

até porque aquele baralho de cartas tinha na capa a imagem do “Doce da Quinta”, e logo que fosse 

possível haver um intervalo teriam o prazer, depois de verem a imagem, de degustar, porque os doces 

estavam ali atrás dele. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à questão colocada sobre a manutenção dos Parques Infantis, e para poupar 

algum tempo ao Sr. Presidente da Câmara, esclareceu que a responsabilidade de manutenção dos 

parques era dos seus proprietários. E aqueles que eram da responsabilidade da Junta de Freguesia era a 

junta que assumia a sua manutenção, assumia a sua manutenção tão breve quanto o conhecimento que 

tinha das suas deficiências. Não obstante ter a organização devidamente trabalhada. A junta tinha a 

equipa de funcionários que prestava manutenção aos Parques Infantis, tinham o vogal da junta que 

acompanhava regularmente, que fazia visitas regulares acompanhado de um funcionário, aos Parques 

Infantis. Quando no intervalo acontecia alguma coisa que lhes chegasse, naturalmente faziam a 

manutenção. Foi o que aconteceu com o caso ali referido. Terá acontecido um caso de uso deficiente que 

eles não poderiam evitar, era impensável pedir à Câmara, ao Governo, ao Presidente da República, que 

pusesse um polícia junto a cada equipamento para dizer: não tens idade para estares aqui, ou, não tens 

peso para estar aqui. E evidentemente que os atos de vandalismo também acontecem, não com muita 

frequência, felizmente, mas acontece. Tinha tido a oportunidade de falar com a mãe da criança, que foi 

absolutamente compreensiva, que até disse que lamentava, e que explicou logo a seguir que só tinha 

feito reclamação porque alguém a induziu a isso. Portanto era um assunto arrumado e bem arrumado.  -  

 ---------- A  Deputada Sandra Carvalho após cumprimentar os presentes na sala, referiu que antes de 

fecha o ano normalmente depois do período de verão e até final do ano, a Câmara Municipal costuma ter 

um relatório daquilo que tinha sido a atividade relativa ao turismo e as pretensões e questões que 
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tivessem de ser tratadas e resolvidas, eventualmente aprimoradas para o ano turístico seguinte, e o 

balanço desse ano turístico. Não sabia se o Sr. Presidente teria já algum desse balanço e caso tivesse 

gostaria de saber resumidamente como tinha sido o balanço do ano turístico.  ----------------------------------  

 ---------- O Deputado João Valente começou por agradecer à União Desportiva e Recreativa da Quinta do 

Conde a forma como os tinham recebido naquele dia, cumprimentou os presentes na sala, e disse que 

tinham ficado expectantes depois de ver uma receita da Maçã da Quinta e de ver nos seus pratos as 

maçãs em vez das broas de Natal. Tinham ficado satisfeitos de saber que as maçãs estavam ali e que iam 

poder degustá-las.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois referiu que as questões colocadas já eram muitas, e percebia-se porquê, só o Sr. 

Presidente da Câmara tinha reunido mais de 82 vezes naquele trimestre. E apenas gostaria de destacar 

dois pontos. E um dos pontos que destacaria para o período em apreciação era o trabalho que o Fórum 

Local da Juventude tem feito. Evidenciaria dentro do Fórum Local da Juventude a inauguração da nova 

sala do Mgboos. Logo no início dos trabalhos tinham ouvido falar a Direção da União Desportiva e 

Recreativa da Quinta do Conde, tinham entendido bem as palavras que forma expressadas e a forma 

como o movimento associativo assenta na Quinta do Conde, e ali ficava a prova que também se iam 

inaugurando salas e que o movimento associativo estava vivo na Quinta do Conde. ----------------------------  

 ---------- Como as questões tinham sido todas praticamente colocadas, desde o PP Norte, desde a AXL, 

uma série de questões, ficavam a aguardar por algumas respostas por parte do executivo. -------------------  

 ---------- A Presidente da AMS disse que gostaria de dar o tempo de intervenção das diferentes bancadas, 

a CDU 10 minutos, o PS 9 minutos, o MSU 5 minutos, o PSD 4 minutos, e o BE iria a seguir fazer a sua 

intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado José Guerra após saudar todos os presentes na sala, disse que tinham algumas 

questões que não tinham a ver diretamente com a atividade municipal naquele período, mas tinham a 

ver com a possibilidade de terem assuntos para ser tratados num período mais curto.  ------------------------  

 ---------- Perguntou, se a Câmara tinham a ideia de lançar um estudo, económico, ambiental, sobre a 

ligação de uma estrada da Quinta do Conde a Sesimbra através do Alto das Vinhas.   --------------------------  

 ---------- Interrogou se o executivo sabia quando iria ser assinado o protocolo para as obras de 

reconstrução do velho Centro de Saúde da Quinta do Conde. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Questionou se estava em projeto, a breve prazo, a construção de habitação social na Quinta do 

Conde e em Sesimbra, visto que a que estava em construção na Rua 2 de abril praticamente era para 

realojar as pessoas que estavam no prédio antigo. -----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Perguntou se já havia prazo para se iniciar as obras do Centro de Saúde de Sesimbra.  --------------  

 ---------- Disse que gostaria de saber se a Câmara se tinha informado onde iriam ser despejados os areais 

da drenagem do Rio Sado e se iriam ter impacto no Parque Luís Saldanha, ou se já tinha sido alterado o 

local inicial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim perguntou se o novo edifício para os serviços da Câmara Municipal estava pendente, ou 

não, da construção de prédios na Avª da Liberdade, em frente ao campo de futebol. --------------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que queria dar uma resposta direta ao Deputado Pedro 

Mesquita, com todo o respeito que tinha por ele e considerando que estavam na época natalícia, mas 

havia pessoas que se dão mal quando se dá uma “picada”. Mas o PSD levou 4 anos em que lhe apontaram 

o dedo, em certas matérias o deputado teve razão, nomeadamente em relação à Escola Secundária da 

Quinta do Conde. E a bancada do PSD na assembleia foi o primeiro a insurgir-se quanto à posição dos 

seus deputados na Assembleia da República, havia documentos escritos. Reconhecia que o deputado 

tivesse dito que não há obra do PSD na Quinta do Conde, mas ia-lhe dizer duas referências. -----------------  

 ---------- A Presidente da AMS disse ao Deputado Lobo da Silva que, tal como há pouco tinha dito ao 

Deputado Pedro Mesquita que tinha iniciado a sua intervenção por justificações de espírito nacional e no 

quadro de político nacional, no quadro da atividade municipal solicitava-lhe exatamente a mesma 

preocupação no sentido de se tratar de um ponto importante até pelas questões que os deputados 

colocavam. Era uma oportunidade que o Sr. Presidente da Câmara e os Srs Vereadores iam ter de 

responder e dessa forma os Srs munícipes ficavam a saber de algumas matérias que ali tinham sido 

colocadas. E por isso fazia-lhe um apelo da recolocação das questões ao nível da atividade municipal.  ---   

 ---------- O Deputado Lobo da Silva recomeçou a sua intervenção dizendo que podia dar o exemplo de 

várias obras. Mas ia falar de duas extremamente importantes para o concelho de Sesimbra, para a 

freguesia da Quinta do Conde e para o País, obras que ninguém podia dizer que não tinham sido feitas 

pelo Governo do PSD. Passar o défice de 11%, que o Partido Socialista deixou, para 3%. E tirar o País da 

banca rota pela terceira vez, que o Partido Socialista deixado. --------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM deu a palavra ao Deputado Sérgio Faias solicitando-lhe o seu poder de 

síntese para as questões que ia colocar. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias cumprimentou todos os presentes, agradeceu à Direção da União 

Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde os ter recebido de forma tão calorosa e disse que os honrava 

muito estar ali.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Depois referiu que gostaria antes de mais, porque era um tema que dizia muito à população da 

Quinta do Conde, face à proximidade e face ao impacto económico que tinha, de saudar o facto de 

naquele dia ter sido conseguido um acordo para os operadores do Porto de Setúbal e com isso tirarem 

algumas nuvens que poderiam surgir sobre a questão da Auto Europa e sabendo todos eles o impacto 

que um encerramento dessa unidade industrial poderia ter de facto no concelho, em particular na Junta 

de Freguesia da Quinta do Conde. Após esta nota iria colocar sinteticamente um conjunto de questões 

sobre a atividade municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A primeira, saber o que foi feito relativamente à recomendação do PS, de junho de 2018, sobre a 

melhoria das condições da Rua Rio Guadiana, na Quinta do Conde.  -------------------------------------------------  

 ---------- Gostariam de saber a razão de não terem recebido ainda uma resposta por escrito sobre as 

intervenções prevista para o mercado da Lagoa de Albufeira, naturalmente que a resposta deveria ser por 

escrito tal como a pergunta tinha sido por escrito.  -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Também gostariam de saber o ponto de situação da Rua do Areal, que como teriam percebido 

estava a demorar mais do que aquilo que seria expectável, com grande transtorno naquela zona. ---------  

 ---------- Mencionou que no dia seguinte seria inaugurado o novo Centro de Dia do Raio de Luz, que era 

uma obra, e fazendo referência àquilo que eram os investimentos do Governo, maioritariamente da 

Segurança Social e do Governo Central, presentemente liderado pelo Partido Socialista. ----------------------  

 ---------- Referiu que tendo saído um conjunto de Decretos-Lei sobre a descentralização, gostaria de 

perceber, designadamente sobre o Decreto -Lei nº 106/2018, que se refere à transferência de imóveis do 

Estado para o concelho, se já existia alguma ideia, alguma avaliação, de potenciais imóveis que estavam 

na esfera do Estado e que poderiam vir a incorporar o património da Câmara Municipal de Sesimbra. ----  

 ---------- O Deputado Paulo Caetano perguntou se poderiam ter algum esclarecimento sobre as Villas de 

Sesimbra, quais eram as intenções, se era Hotel, se era Timeshare, o que é que está associado. ------------  

 ---------- Seguidamente a Presidente da AMS informou que tinha sido esgotado o tempo de acordo com 

aquilo que era o tempo regimental. Iria dar a palavra ao Sr. Presidente da CMS mas seria um pouco 

ambicioso solicitar-lhe síntese uma vez que as questões colocadas tinham sido muitas, algumas até que 

requeriam uma informação mais pormenorizada, informação que interessaria aos Srs Munícipes que 

estavam ali presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Deu a palavra ao Presidente da CMS que referiu que iria tentar ter o maior poder de síntese 

possível. E relativamente há algumas matérias solicitaria aos Srs Vereadores e à Sr.ª Vice-presidente que 

dessem o esclarecimento, uma vez que era questões dos seus pelouros.  ------------------------------------------  
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 ---------- Relativamente ao Centro de Saúde da Quinta do Conde informou, que conhecia de forma indireta 

uma resposta que fora dada ao Grupo Parlamentar do PCP, em meados de 2018, que dizia que a 

recuperação do Centro de Saúde seria efetuada ainda em 2018. Tinha que confessar que não sabia se 

fora erro de transmissão de informação por parte do Ministério da Saúde, porque a Câmara de facto 

nunca tivera essa informação. A Câmara tinha tido a informação que havia a possibilidade de em 2019 

poder haver a reabilitação e ampliação do Centro de Saúde da Quinta do Conde, nunca em 2018. Tinham 

tido um conjunto de reuniões com a Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo a respeito do 

Centro de Saúde de Sesimbra e da ampliação e necessidade de soluções para a Quinta do Conde. ---------  

 ---------- Informou que no último trimestre de 2018 foi colocada a possibilidade de ampliação e 

reabilitação das antigas instalações do Centro de Saúde da Quinta do Conde, para implementação de uma 

nova Unidade Saúde Familiar, com capacidade para 11 mil utentes. A ampliação necessitava do acordo da 

Câmara Municipal, porque o terreno e os lotes são do domínio privado municipal. Foi avaliado 

tecnicamente essa possibilidade, porque existe um conjunto de infraestruturas a passar nessa zona, e 

tinha ficado estabilizado a possibilidade da Administração Regional de Lisboa (ARS) apresentar um 

projeto mais ambicioso que aquele que estava previsto, tendo em conta que o solo e os lotes eram quase 

todos do domínio privado municipal. A Câmara Municipal, sem nunca ter deliberado, sempre colocara a 

tónica de que não era a situação ideal construir algo que sabiam que não iria dar resposta total aos 

residentes da Quinta do Conde, mas avaliando o histórico entendera que “mais vale um pássaro na mão 

que dois a voar”. Portanto, tinham dado luz verde com as referidas reservas, e que se essa solução fosse 

uma solução a implementar em 2019, ou no menor espaço de tempo, o município de Sesimbra 

disponibilizaria os lotes para essa ampliação.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou também, que numa reunião com a ARS em que tinha estado presente com a Sr.ª Vice-

presidente, no quadro do Centro de Saúde de Santiago, foi-lhes comunicado que continuava a haver essa 

possibilidade. Mas isso obrigaria a que houvesse no Orçamento de Estado para 2019 verba na ARS 

disponível para investimento. Portanto, como não tinha havido nenhuma reunião posteriormente, 

desconheciam se havia luz verde e se havia Orçamento de Estado que permitisse incluir. ---------------------  

 ---------- Em relação Auditório da Quinta do Conde referiu, que como os deputados sabiam tinha havido 

uma opção de desagregação do auditório do projeto de ampliação da Escola do Conde 2, entretanto 

adjudicada, com uma solução para se instalar em solos que são do município, localizados junto ao terreno 

onde se realizava o Mercado Levante e a Feira Festa. O projeto estava a sofrer algumas alterações em 

alta, a parte das instalações de apoio ao Auditório estavam entroncadas na própria escola e tinha sido 
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preciso fazer algumas alterações ao próprio projeto, ampliando um pouco aquilo que era a sua dimensão 

e a sua funcionalidade. Tinha a informação que o projeto de execução estava praticamente concluído e 

era expectável que no primeiro semestre de 2019 estivesse aberto o procedimento concursal para a 

construção do Auditório da Quinta do Conde, com capacidade para 240 pessoas. -------------------------------  

 ---------- Relativamente à Escola Michel Giacometti disse que o ponto de situação não era diferente 

daquele que já tinha sido transmitido. E na reunião com a Sr.ª Vice-presidente e com a Sr.ª Secretária de 

Estado da Educação tinha voltado a reiterar, que a opinião do município de Sesimbra era que havia a 

necessidade de uma nova escola secundária e havia dados que comprovavam. A Sr.ª Secretária de Estado 

informou que não havia capacidade financeira para a fazer e reiterou que havia a possibilidade, a curto 

prazo, da reabilitação e ampliação da Escola Michel Giacometti com mais um pavilhão para cerca de 16 a 

20 turmas, que possibilitavam o alargamento do ensino secundário. Portanto, na sua opinião a solução 

era um bocadinho como a do Centro de Saúde, não era a solução ideal e definitiva, a Câmara teria que se 

pronunciar sobre esta solução. O município continuava a reiterar da necessidade da Escola da Quinta do 

Peru. Iriam aguardar para ver, mas não seria no quadro de 2019.  ---------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à reunião realizada a 10 de outubro disse que não tinha sido sobre o carnaval de verão, 

mas depois estendera-se às iniciativas sobre o carnaval. No essencial a questão que se colocou, foi como 

poderia a Câmara potenciar ainda mais esta iniciativa em conjunto com os intervenientes. ------------------  

 ---------- Relativamente ao projeto de reabilitação do Hotel Sana informou, que nem sequer tinha dado 

entrada na Câmara, apenas um pedido de informação informal que resultava de uma reunião que tinham 

tido. Os proprietários do Hotel Sana tinham adquirido o edifício confinante nas traseiras do Hotel e iam 

meter um projeto de reabilitação do Hotel com mais 19 quartos. Mas o pedido de licenciamento ainda 

não tinha dado entrada na Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre a reunião sobre a cerveja esclareceu que apenas tinha sido a apresentação, por parte de 

uma entidade promotora de eventos, de um projeto eventualmente para Sesimbra de divulgação da 

cerveja artesanal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto às questões do Orçamento do Estado disse que o município de Sesimbra continuava a 

pugnar pelos investimentos descritos. No quadro do Quartel da GNR não sabia especificar se na cedência 

do terreno para o Estado tinha alguma cláusula de reversão, admitia que não. Normalmente não se 

colocava quando havia estas cedências. A verdade era que se naquele momento a Câmara o quisesse, ia 

ter que o comprar. Existe uma Legislação que obriga que mesmo que sejam os municípios, o tenham que 

adquirir pelo respetivo valor dos imóveis, sejam edifícios ou solos, da Administração Central. ---------------  
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 ---------- Relativamente ao Cabo Espichel disse que não havia aqui nenhuma questão do Governo, a única 

questão era a que já tinha sido levantada na assembleia, se havia imóvel que podia ter vindo à posse do 

município gratuitamente, e não tinha vindo, era o Cabo Espichel, que a Câmara teve que comprar uma 

parte por 321 mil euros, ficando com o ónus de recuperar parte da igreja. Tinha sido assinado um acordo 

com a Confraria, que permitia a cedência em direito de superfície da ala sul, com uma contrapartida, 60% 

podia ficar alocado a uma operação turística, que esperavam que fosse a concurso nos primeiros meses 

de 2019, ficando a Câmara responsável pela recuperação dos restantes 40% da ala sul, onde iria ser 

instalado o programa que a Confraria tinha apresentado, com um orçamento estimado em 600 mil euros. 

A expetativa que a Câmara tinha era que pudesse existir um promotor no quadro daquilo que era o 

programa. Estava a ser feito o estudo de viabilidade económica que ia permitir-lhes aferir, com base no 

protocolo que tinham assinado com a Confraria, os anos de direito de superfície. E que ia permitir-lhes 

também no programa de concurso definir o prazo de concessão e os montantes que essa concessão 

possa ter ou não. No essencial era isto que faltava para poderem lançar o respetivo concurso. -------------  

 ---------- Em relação aos Parques Infantis disse que o Sr. Presidente da Junta da Quinta do Conde já tinha 

respondido em concreto, mas não podia deixar de dizer que os Parques de Jogo e Recreio, que é a nova 

denominação, têm uma Legislação muito complexa, que obriga a que o município, ou a freguesia, com 

muita regularidade fizesse inspeções periódicas, inclusivamente todos os anos tinha que haver uma 

empresa que certificava todos os equipamentos do espaço de jogo e recreio para crianças, porque depois 

há aqueles que são para adultos em que a legislação era completamente diferente. E portanto se 

houvesse um acidente por motivos que fossem imputados ao facto de um equipamento não estar 

licenciado, ou não estar homologado, garantidamente que o Presidente da Câmara, ou o Presidente da 

Junta de Freguesia, tinham a cabeça quase junto a um cepo. Agora de facto era um problema, porque a 

homologação era de 1 ano e tinha de ser feita ano a ano com empresas que certificam essa homologação. 

O município e as freguesias, muitas vezes até em conjunto, tinham as equipas técnicas a fazerem as 

inspeções com muita regularidade, mas a verdade era que às vezes o mau uso podia levar a um acidente.

 ---------- Disse ainda, que o município de Sesimbra sempre foi muito criticado pela opinião pública por 

desativar um conjunto de parques infantis. Porque nos anos 90 quando apareceram as urbanizações, os 

loteamentos e era quase obrigação ter um parque infantil. Por vezes até era a própria Câmara que dizia 

que tinha que haver um parque infantil. Mais tarde a Câmara teve que desactivar dezenas de parques 

infantis porque não conseguia garantir a manutenção, nem a inspeção regular. Os equipamentos não 

estavam em condições de ser homologados e a opção foi centralizar os parques infantis de maior 
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dimensão, como o caso do Parque Augusto Pólvora. Era humanamente impossível, financeiramente 

insustentável, haver parques de jogo e recreio espalhados por toda a área do município. ---------------------  

 ---------- Quanto à operação da Feira Festa disse que tinha sido uma discussão muito extemporânea, tinha 

sido uma abordagem na reunião de Câmara que teve a ver exatamente com a localização do novo 

Auditório da Quinta do Conde e com a localização prevista para a construção do Pavilhão Multiusos, que 

era exatamente no mesmo recinto da Feira Festa. O que significava que a médio prazo haveria a 

necessidade de recolocação da Feira Festa. Portanto, cada um tinha dado várias opiniões sobre solos que 

poderão estar disponíveis na Quinta do Conde. A parcela de terreno em questão pertencia à empresa 

António Xavier de Lima (AXL) e estava em zona verde no quadro do atual Plano de Urbanização da Quinta 

do Conde. A Câmara já efetuara alguns contactos com a empresa AXL, num quadro mais global daquilo 

que era toda a operação desta no concelho, para que pudessem ter uma solução que fosse a resolução, 

não de todos mas de uma parte significativa dos problemas, onde esse terreno estava incluído. Mas fora 

uma conversa apenas informal, que vinha registada em ata como não podia deixar de ser, sobre a 

questão da localização do novo Auditório da Quinta do Conde e do Pavilhão Multiusos. ----------------------  

 ---------- Relativamente às questões sobre o estudo de Ordenamento da Avenida da Liberdade e o 

Auditório da Quinta do Conde, disse que tinha a particularidade de ter sido a mesma empresa a fazer os 

projetos, era a única relação que havia entre eles. Por uma economia de escala quando iam discutir uma 

matéria aproveitavam para discutir duas, para não terem duas reuniões. Aliás, era a mesma empresa que 

fez a Escola do Conde 2 com Auditório. E como tinha o projeto feito foi adjudicada as alterações 

necessárias para a revisão da implementação do Auditório da Quinta do Conde. --------------------------------  

 ---------- Quanto à Avª da Liberdade e o regresso ao passado disse, que não era segredo para ninguém que 

o município de Sesimbra, tendo em conta as circunstâncias conjunturais atuais, ia revisitar o Estudo de 

Ordenamento da Avª da Liberdade. Iria revisitar no ponto de vista daquilo que estava aprovado, e 

aprovado desde os mandatos do Partido Socialista, e bem, e depois concretizado já no 1º mandato da 

CDU, com o Arquiteto Augusto Pólvora, com os votos do Partido Socialista. Portanto, não entendia 

porque se dizia que era uma questão que colocava em causa os interesses das populações. Aliás, em todo 

o processo não tinha havido votos contra em nenhuma reunião de Câmara, nem inclusivamente numa 

operação, que depois por motivos da crise económica não foi avante, de reabilitação do Estádio. 

Portanto, nem nessa operação de alienação desses terrenos houve votos contra na Câmara. Portanto 

iriam revisitar e respondia já a uma outra pergunta que tinha sido colocada. -------------------------------------  
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 ---------- Era verdade que no quadro da operação da Avª da Liberdade o município de Sesimbra, que sabia 

que tinha, tendo em conta a dimensão de STP precisa para construir um edifício municipal, um 

investimento na ordem dos 8 milhões de euros, não deixava de ponderar a alienação de algumas parcelas 

de terreno que tem na sua propriedade. E uma delas era a do ciclo, onde tinham serviços municipais, 

para que pudessem alavancar a construção do edifício municipal. E num modelo para resolver um 

problema que todos reconheciam, não havia partido nenhum que não tivesse colocado no seu programa 

eleitoral e não havia nenhum que não tivesse colocado ali essa questão, a necessidade de terem um 

edifício que concentrasse todos os serviços municipais. E até do ponto de vista da boa gestão financeira 

do município. Recordou que só em rendas anuais, dentro da Vila de Sesimbra para instalação dos 

serviços, o município de sesimbra pagava 300 mil euros por ano. Voltava a dizer, que tendo em conta a 

conjuntura económica e a dificuldade dos municípios, sem aumentar impostos, não deixavam de descurar 

a possibilidade de alienar terrenos do município para poder alavancar a construção do edifício municipal.

 ---------- Relativamente ao Cabeço da Flauta/Aiana disse que tinha ido duas vezes à Câmara, uma das 

condições tinha sido, no âmbito da negociação do regresso do Festival Super Bock, Super Rock, por 

iniciativa da Câmara e bem aceite pelo promotor, estabilizar a forma de utilização do solo, que era 

propriedade da empresa António Xavier de Lima (AXL). Portanto daí resultara a Câmara Municipal ter 

assinado um protocolo de cooperação entre a AXL pela utilização da parcela de terreno no Cabeço da 

Flauta, Herdade da Aiana, que não tinha a ver diretamente com o festival. Qualquer iniciativa que se 

fizesse, fosse promovida pela Câmara, ou fosse promovida por qualquer terceiro, mas com parceria da 

Câmara Municipal e que esta considerasse algum interesse nesse projeto, podia ser feita através do 

protocolo em que havia o pagamento de um valor à AXL através de um contrato de arrendamento que 

teria que ser feito. Portanto não haveria a situação do proprietário vir a dizer que não queria ali nada, 

porque estava tudo claro e tudo formalizado. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Quanto às reuniões com os promotores da Mata Sul e da Mata Norte disse, que a informação que 

estava no relatório da atividade municipal já não era a mesma que tinham tido há poucos dias e que viria 

na próxima atividade, que eventualmente haveria interessados em adquirir a operação do PP Sul ao novo 

Banco. O PP Norte estava a avançar, com interesse do promotor em avançar com a execução do PP Norte 

e com contratos de desenvolvimento urbano com a Câmara Municipal de Sesimbra no menor curto 

espaço de tempo. E portanto era nisso que se estava a trabalhar. ----------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à visita à Orla Costeira disse que tinha sido uma visita de cortesia, que tinha sido 

solicitada por parte da Capitania do Porto de Setúbal, e que a Câmara Municipal tinha acompanhado, no 
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quadro da aferição de algumas condições, não das alterações climáticas diretamente, mas 

indirectamente sim, com a questão das arribas. De facto existiam algumas preocupações, nomeadamente 

com as arribas do Ribeiro de Cavalo, da Cova da Mijona, e esperava que elas não passassem para a alçada 

do município, porque até agora não se tinha feito nada. Portanto tinha sido apenas isso. ---------------------  

 ---------- Quanto ao Plano Municipal de adaptação às alterações climáticas, da Área Metropolitana, disse 

que era um plano que estava naquele momento em fase de execução. A equipa técnica estava a fazer o 

diagnóstico de todos 18 municípios e portanto era expectável que durante o ano de 2019 ficasse 

concluído. Sesimbra estava a participar, e a reunião tinha sido para alguns técnicos da Câmara poderem 

intervir diretamente no diagnóstico do plano. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação ao ponto de situação da Jovigruta, disse que ainda não tinha feito a venda aprovada 

por 1 euro, havia um acerto de contas que estava por apurar pelos dois acionistas, a Câmara Municipal e 

a Jovigruta. Portanto, estavam a ver se conseguiam estabilizar para conseguir concretizar a venda 

definitiva de 1€, mas a ideia era que o único acionista, que deve ser a Jovigruta, pretenda dissolver a 

sociedade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Relativamente à reunião de 21 de novembro, sobre o parecer favorável condicionado ao Hotel de 

3 estrelas, informou que era um Hotel Arrábida em side out, a Câmara tinha dado parecer condicionado, 

condicionado ao próprio parecer do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), estavam a 

falar da zona de Calhariz.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto ao impacto ambiental do “Festival Super Bock, Super Rock”, disse que nada se fazia sem o 

parecer do ICNF. O Festival iria funcionar de certa forma em moldes ligeiramente diferentes, mais 

distante da zona de proteção especial, na zona da Várzea, onde seria a zona dos concertos. A Câmara 

inclusivamente já tinha um parecer informal do ICNF, que garantia que não havia qualquer tipo de 

impacto ambiental. Havia uma preocupação que estava no protocolo aprovado, que previa que o festival 

se mantivesse em Sesimbra nos próximos 3 anos, renováveis. Ambas as entidades tinham a preocupação, 

inclusivamente a marca que suporte o nome do festival, nas questões ambientais. E estavam a ser feitas 

um conjunto de medidas, inclusivamente com a Amarsul, que promove um conceito mais ecológico que 

possa existir no país. Não seria um caminho já para 2019, mas gostaria de dizer ao Deputado Paulo 

Caetano que se os 3 dias de música podem ser prejudiciais para as zonas de proteção especial da Lagoa 

Pequena, sobretudo pela questão das aves, imaginava o que seria o novo aeroporto do Montijo na 

reserva do Estuário do Tejo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ---------- Quanto à questão sobre o trajeto pedonal que liga a Quinta do Conde ao “Retail” informou, que 

havia uma proposta que já tinha sido informalmente aferida com a Câmara do Barreiro para poderem 

continuar o AB 10 até à Estação de Coina. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação ao relatório do turismo disse que não tinha ali os números todos consolidados. Havia 

uma avaliação subjectiva que tinha a ver com os operadores turísticos. Aquilo que podia dizer do ponto 

de vista de dormidas, que não era uma avaliação do ano, era uma avaliação dos meses de julho, agosto e 

setembro, era que tinha havido uma quebra relativamente a 2017. Tinha havido um aumento de turistas 

estrangeiros comparativamente ao ano anterior, mas a relação entre as dormidas e o custo das dormidas 

tinha tido um aumento significativo, cerca de 18% superior ao ano anterior. O que significava que tinha 

havido menos quartos ocupados, mas com valor superior ao ano anterior. Portanto, do ponto de vista de 

valor acrescentado todas as unidades hoteleiras tiveram um “RevPAR” superior a 2017. ----------------------  

 ---------- Os Postos de Turismo tinham tido uma quebra de números de visitantes, mas que era expectável, 

e era uma discussão que se estava a ter na Câmara Municipal com os operadores turísticos. 

Presentemente justificava-se muito mais a alavancagem no marketing digital do que no Posto de Turismo 

personalizado. E portanto era esse o caminho que estavam a tentar fazer juntamente com os operadores.  

 ---------- Relativamente ao Fórum da Juventude disse que tinha sido um sucesso, com uma participação 

muito elevada, dos três que se tinham realizado.  -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre o estudo económico e ambiental da Estrada dos Almocreves informou que a Câmara não 

tinha esse estudo. Tinham no plano de acessibilidades da Câmara, a Estrada dos Almocreves como uma 

via estruturante, entroncada nas contrapartidas do Plano de Pormenor da zona sul da Mata de Sesimbra. 

Uma via que faz parte do plano de acessibilidades da Câmara, faz parte do Plano Diretor Municipal, que 

não é a via mais estruturante de acessibilidades ao concelho. Do ponto de vista de prioridades havia três 

elementos fundamentais, um elemento que tinha a ver com o Nó de Negreiros e a ligação direta, sem 

entrarem em Setúbal, Barreiro, Palmela, para acesso às duas vias principais de comunicação; a 

necessidade do ponto de vista de alavancagem daquilo que é o Porto de Sesimbra – a variante ao Porto 

de Abrigo/Carrasqueira, seria fundamental que pelo menos a 1ª fase, Porto de Abrigo/Zambujal, pudesse 

avançar nos próximos 10 anos; e a alternativa à EN 378, o problema mais grave no concelho de Sesimbra, 

mas sobretudo no concelho do Seixal. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou ainda, que tinha tido uma reunião há poucos dias com o município do Seixal e com os 

técnicos, para estudar a viabilidade de uma solução que pudesse inclusivamente entroncar nas 

acessibilidades do Plano de Pormenor Norte, que pudesse fazer uma ligação da A33 direta à EN 378 e à 
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EN 377 e que serviria como alternativa ao problema que existia na zona de Fogueteiro e Fernão Ferro, até 

chegar ao Marco do Grilo. Portanto, se avançassem com pelo menos parte dos projetos, a Câmara 

Municipal era obrigada a fazer um investimento na ordem dos 20 milhões de euros, entre os quais as 

acessibilidades. E a Estrada dos Almocreves estava como primeira prioridade. -----------------------------------  

 ---------- Em relação ao Centro de Saúde de Sesimbra informou, que a Câmara já tinha adjudicado os 

projetos de especialidades. Ainda teria que haver uma revisão de projeto. A estimativa que tinha há dias 

informado que seria de 1.4, naquele momento já era de 1.5, incluindo o estacionamento, com 900 mil 

euros de comparticipação da Administração Central. Estavam a aferir com a Administração Regional de 

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSVT), porque ia abrir um Aviso do Polo de Lisboa para Unidades de 

Saúde, se todo o Centro de Saúde de Sesimbra, que não era só Unidade de Saúde Familiar (USF), era 

considerado elegível, toda a intervenção excecionando a parte do estacionamento. Era expectável que a 

Câmara pudesse alavancar mais rapidamente o Centro de Saúde. Alavancar porquê? Porque tinham que 

terminar muito rapidamente o projeto de execução para conseguirem tê-lo pronto para efetuar a 

submissão da candidatura. Depois tinham 9 meses desde a sua aprovação até fazerem a primeira 

execução física e financeira. A expetativa que tinham era que pudesse vir a existir alguma execução física 

em 2019, mas não era fácil. Se os prazos do procedimento concursal decorressem com normalidade, sem 

atrasos, sem reclamações, poderia no último trimestre de 2019 haver alguma execução. Para ser realista 

parecia-lhe difícil, pensava que o início da obra seria mais para o princípio de 2020. ----------------------------  

 ---------- Quanto às dragagens do Sado disse que a Câmara tinha acompanhado aquilo que foi a posição da 

Assembleia Municipal, e não tinham nenhuma informação oficial quanto a essa matéria. ---------------------  

 ---------- Em relação às passadeiras elevadas e uma lomba na Rua Rio Guadiana, disse que estavam em 

procedimento concursal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à intervenção prevista no Mercado da Lagoa de Albufeira, disse que confessava 

que ainda não tinham estabilizado a intervenção que iriam fazer e aí não tinham a resposta. Ou 

respondiam que estavam a fazer uma avaliação sobre as intervenções a realizar, ou respondiam a dizer 

quais eram as intervenções que gostariam de realizar.  ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à Rua do Areal disse que havia um problema naquele momento. A Rua do Areal estava no 

PAMUS, no troço de Sampaio, e uma empresa tinha ganho 4 concursos públicos no concelho de 

Sesimbra, 3 do PAMUS e 1 da nova conduta distribuidora da Azoia, que tinha que terminar também para 

a Câmara rapidamente pavimentar e iniciarem o PAMUS na Azoia. Era um problema que tinham em mãos 

e que estavam a tentar resolver com a empresa. A empresa era a que tinha ganho o concurso do troço 
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Maçã/Santana e curiosamente a empresa que tinha ganho recentemente o troço entre Santana e 

Cotovia. E portanto toda a operação Santana, Cotovia, Sampaio, que já estava em obra, que se tinha 

iniciado com o estacionamento junto ao Parque Augusto Pólvora. E não viam capacidade do ponto de 

vista de recursos humanos, a não ser que fosse dada subempreitada, e tinham que o fazer porque tinha 

que cumprir prazos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação ao novo Centro de Dia do Raio de Luz disse que a única coisa que sabia, era que a 

Câmara desde o financiamento de 25% ao terreno, também tinha sido a Câmara que o fez. E, com toda a 

frontalidade, tinha ultrapassado vários executivos, entre os quais 2 do Partido Socialista. Mas 

desconhecia se quando receberam o dinheiro tinha sido no Governo do PS ou no Governo do PSD, até 

admitia que o social tivesse acontecido mais no anterior Governo, e que a aprovação tivesse vindo do 

Governo do Eng.º José Sócrates, mas isso eram questões temporais. -----------------------------------------------  

 ---------- Sobre a transferência de imóveis do Estado para o concelho disse que a Câmara tinha informação 

de que eram imóveis identificados, imóveis de interesse público. O Município tinha o levantamento de 

todos os imóveis que eram do Estado e que o município queria ter na sua posse, e eram bastantes. E 

tinha também na sua posse, solos que em princípio estavam a ser utilizados pela Administração Central, 

nomeadamente em Escolas. E era do interesse da Câmara Municipal que também passasse para a 

Administração Central. Portanto, se conseguissem resolver, a identificação era total, aliás, vinha do 

tempo do próprio Cabo Espichel porque tinha sido uma das soluções em cima da mesa por parte do 

Município. Portanto a Câmara Municipal tinha tudo identificado sobre aquilo que queria. --------------------  

 ---------- Relativamente à questão sobre as Villas de Sesimbra informou que tinham sido adquiridas pelo IR 

Groupe, os quais têm uma operação com a Accor Hotels e vai ser o Mercure Ocean Sesimbra. Os Blocos A 

e B eram totalmente Hotel e os blocos C e D eram apartamentos, que podiam ser comprados por um 

período de tempo. E a informação que tinha era que estavam já todos vendidos. Informou que o IR 

Groupe era um grupo de iniciativa privada, um grupo de fundos que não eram nacionais, era do Xangai, 

que tinha gasto 8 milhões de euros para adquirir o imóvel, que ia gastar mais 13 milhões na reabilitação 

do mesmo, que estava a decorrer. Disse que o município de Sesimbra tem tido uma relação quase 

exemplar, do ponto de vista do pagamento de taxas, da própria operação de licenciamento e do 

cumprimento de prazos. Este grupo tinha também adquirido o barco Aquarama, estava a reabilitá-lo e 

tinha outras operações previstas para Sesimbra que naquele momento não ia dizer quais eram, porque 

ficariam para a atividade municipal do 4º período de 2019.  -----------------------------------------------------------  
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 ---------- Após o Presidente da CMS terminar a sua intervenção, a Presidente da AMS disse que gostaria de 

dar o apontamento que a Câmara Municipal já tinha cerca de 40 minutos de intervenção e ainda faltava 

intervir a Sr.ª Vice-presidente e os Srs Vereadores.  ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois cedeu a palavra à Vereadora Felícia Costa que após cumprimentar a Direção da União 

Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde e todos os presentes na sala, referiu que ia ser sucinta 

porque a Srª Presidente da Assembleia já a tinha alertado.-------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto às AUGI’s, Courelas da Brava, Casal do Sapo e Fontainhas, informou que tinha havido no 

último ano um conjunto de reuniões com as Comissões das AUGI’s. E na última quinzena com a empresa 

António Xavier de Lima (AXL), que era a grande co-proprietário das AUGI’s do Casal do Sapo, que por via 

do incumprimento ao nível do pagamento de taxas de urbanização tinha viabilizado que aquele território 

se tivesse desenvolvido mais rapidamente. E tinham previsto para aquele território ser a Câmara 

Municipal de Sesimbra a avançar com um conjunto de intervenções ao nível da pavimentação, uma 

operação estimada em cerca de 700 mil euros. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No início de 2019 iriam lançar o concurso, que seria um concurso público, que iria permitir a 

pavimentação não na totalidade das ruas daquelas AUGI´s mas das que eram mais estruturantes e que 

tinham maior impacto em termos de circulação, até porque estavam naquele momento a fazer a ligação 

à rede de esgotos. Havia AUGI´s que já estavam ligadas e outras que não porque estavam a conferir o 

sistema de esgotos para fazerem a receção das redes. E com essa ligação ao esgoto, precisavam que as 

ruas onde existe uma maior pressão em termos de trânsito estivessem pavimentadas, para impedir que 

através da caixa de esgoto as redes recebessem lixo. Portanto a referida operação de 700 mil euros seria 

para estas pavimentações e iam iniciar também, a ligação das redes pluviais ao Seixal, uma operação 

estimada em cerca de 200 mil euros. Com essas duas situações, bem como a ligação gradual das AUGI´s à 

rede de esgotos, pensavam ter condições para que rapidamente todo aquele território pudesse ter algum 

desenvolvimento urbanístico.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à Creche disse que estava bastante optimista, tinha tido há 15 dias uma reunião com a 

empresa António Xavier de Lima, que detinha mais de 50% de algumas AUGI’s, e se ele não pagasse 

obviamente que traria um grande problema de sustentabilidade para esta operação. Acreditava que com 

aquilo que estava montado, que ainda não podia divulgar, pudessem rapidamente resolver o problema 

daquele território.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente às “Cidades Educadoras” esclareceu que era uma rede de parceria onde a Câmara 

estava. Tinham estando na presente semana na reunião do Conselho Municipal de Educação, onde tinha 
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estado uma representante da DGEstE, do Ministério da Educação, que tinha apresentado um estudo 

sobre a evolução da educação em termos nacionais, e que tinha dito que o concelho de Sesimbra era 

aquele que em termos de qualificação de ensino mais crescera, em termos nacionais, com dados que 

disponibilizara, e que iam ser colocados no site da Câmara Municipal. Não só por via dos vários projetos 

que a Câmara Municipal há mais de 10 anos tinha começado a implementar nas escolas, um conjunto de 

ações que visam permitir o combate ao insucesso escolar e ao abandono escolar, como a qualificação de 

ensino. Portanto Sesimbra, de acordo com o estudo do Ministério da Educação, era o município, que em 

termos nacionais, em que mais tinha reduzido o abandono escolar, mas mais importante que isso, onde a 

qualificação do ensino mais tinha crescido. Portanto, era um que devia orgulhar a todos. --------------------   

 ---------- O “Sesimbra Inclui” era um projeto que tinham apresentado há pouco tempo, no fundo era tentar 

que o município de Sesimbra fosse um município inclusivo, tinham um conjunto de estratégias nesse 

sentido, agora reconheciam que ao nível da mobilidade muita coisa ainda havia a fazer. A ação que 

tinham organizado e que tinha tido o seu corolário na presente semana, tinha sido pedir a alguns jovens 

das escolas que andassem pelas escolas das 3 freguesias e que ao nível do concelho identificassem 

situações onde a inclusão não estava garantida. A ideia era sensibilizar, obviamente, os poderes públicos, 

dos quais as autarquias, a Câmara em primeiro lugar, mas todos os privados que no seu espaço publico, 

no se estabelecimento, no seu prédio, tinham obrigação de zelar por esta inclusão efetiva. O resultado 

apresentado pelas escolas tinha sido muito interessante e obviamente que tinham muito trabalho pela 

frente para amadurecer com o reconhecimento que havia muita coisa para fazer. ------------------------------  

 ---------- Em relação às permutas dos lotes na Ribeira do Marchante informou que se dividia em duas 

zonas concretas, o loteamento municipal da Ribeira do Marchante, mais perto do Cemitério da Quinta do 

Conde, e a AUGI 24, que era aquela que ficava em frente mas do outro lado da estrada, que tinha tido 

intervenção municipal através de um contrato de urbanização que tinha sido celebrado em 2011 e 

portanto havia um conjunto de infraestruturas que tinham sido garantidas pela Câmara. Na AUGI 24 

havia um conjunto de intervenções que tinham sido feitas, ao nível da rede de saneamento. Depois do 

contrato de urbanização celebrado em 2011, a Câmara Municipal de Sesimbra assumiu para si algumas 

das intervenções, havia um conjunto de co-proprietários que pagaram as suas taxas urbanísticas e que 

tinham hipoteca sobre os lotes para garantir que esse pagamento era devido, mas havia outros que ainda 

não tinham pago. E o que a Câmara Municipal tinha vindo a fazer, tinha sido libertar do ónus da hipoteca, 

porque era uma hipoteca a favor da Câmara, todos os co-proprietários que tinham as suas 

comparticipações urbanísticas pagas, para poderem começar a desenvolver a construção daquele espaço. 
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Tinham-se apercebido que havia algumas infraestruturas que precisavam de intervenção, precisavam de 

começar também a pavimentar, até porque vinha muitas pessoas à Câmara interessadas em comprar ali 

lotes para construir. E para a Câmara licenciar uma construção era preciso estarem garantidas um 

conjunto de infraestruturas, nomeadamente, passeios, lancis e a pavimentação, e isso ainda não estava 

concretizado na AUGI 24. Portanto, tinham feito um conjunto de reuniões e a Câmara que era 

proprietária da zona central, definida no Plano de Pormenor como zona de habitação coletiva, avançar 

com algumas pavimentações para que toda aquela zona se pudesse começar a expandir como zona de 

reconversão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A outra situação era o loteamento municipal, e aquilo que a Câmara tinha vindo a fazer, e era isso 

que constava da atividade municipal e que tinha suscitado a observação, era receber proprietários que 

tinham lotes em zona verde e que vinham propor à Câmara Municipal a permuta ou a venda desses lotes. 

A Câmara como tinham uma lista de prioridades em relação à aquisição de lotes em zona verde, quando 

os lotes lhe eram propostos em zonas como, por exemplo, a zona da Feira Festa, onde ainda 

necessitavam de lotes para viabilizar o Auditório e o pavilhão Multiusos, adquiria os lotes. Ou noutras 

situações, a permuta por lotes na Ribeira do Marchante, loteamento municipal, ou então na AUGI 24 

onde a Câmara era detentora de lotes.---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente aos níveis de conservação informou que, como sabiam, tinham a ver com a ARU. A 

Câmara Municipal tinha, em 2016, definido uma Área de Reabilitação Urbana, vulgarmente chamada de 

ARU, na Vila de Sesimbra. E uma das questões que estava definida era que todos os proprietários que 

tivessem um edifício em mau estado de conservação, que fosse requalificado e que subisse dois níveis 

tinham isenção do IMI durante 5 anos, para além do conjunto de outras isenções em termos fiscais e em 

termos urbanísticos. Existia um mecanismo financeiro, o IFRRU – Instituto Financeiro para a Reabilitação 

Urbana, que permitia que esses proprietários pudessem recorrer a empréstimos bancários a uma taxa 

mais bonificada para alavancar essa operação de requalificação. E o que a Câmara fazia era ver o estado 

de avaliação dos edifícios, porque para terem isenção de IMI tinham que pelo menos subir 2 níveis. ------  

 ---------- Em relação à construção de Habitação Social referiu que não estava previsto nada para além do 

edifício do Bloco da Mata, no Largo 2 de abril, que na verdade não iria dar um grande bolsa em termos de 

habitação social, porque não ia ser totalmente absorvido pelas pessoas que tinha saído do edifício, 

ficavam algumas bolsas para famílias que estavam mais carenciadas e mais fragilizadas, e a Câmara tinha 

uma longa lista de pessoas à espera. Naquele momento não tinham nenhum apoio à construção de 

habitação social e sem o apoio da Administração Central obviamente que o município não tinha 
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condições, até pelo volume enorme de investimento que estava previsto para os próximos 3 anos, de 

poder avançar a não ser com o edifício do Bloco da Mata, e toda a zona envolvente, uma operação que 

rondava os 2 milhões de euros, dos quais a Câmara ia receber apenas 800 mil euros. --------------------------  

 ---------- Foi cedida a palavra ao Vereador José Polido que começou por cumprimentar todos os presentes 

em especial a União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde. ---------------------------------------------------  

 ---------- Depois disse que gostaria de complementar aquilo que a Sr.ª Vice-presidente tinha dito em 

relação à habitação social, de facto a autarquia não pensava construir nos próximos tempos dado o 

volume de investimentos que tinha noutras áreas, mas estava a recuperar uma série de casas de 

habitação social, e inclusive tinha adquirido uma recentemente, para as colocar em condições dos 

munícipes poderem aceder. E na última alteração orçamental iam mais 50 mil euros só para a 

recuperação de casa que estavam degradadas, e que infelizmente as pessoas não respeitavam aquilo que 

lhes era atribuído e, quando as deixavam, deixavam-nas em estado miserável. ----------------------------------  

 ---------- Relativamente ao jardim de Santana disse que desconhecia o que se estava a passar, 

eventualmente alguma situação com o sistema de rega e com o bebedouro, bastava haver uma rotura, 

ou então alguma ato de vandalismo, mas ia tentar perceber o que se tinha passado. ---------------------------  

 ---------- Quanto ao raticida na praia disse que assim que tiveram conhecimento foram à praia e 

recolheram, tal como recolhiam outras coisas que de vez em quando apareciam nas praias do concelho, 

como na praia do meco. E portanto tinham tido esse cuidado. --------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação ao Relatório do Revisor Oficial de Contas informou que o mesmo tinha vindo naquela 

altura e mesmo assim por muita insistência sua, porque achavam inacreditável apresentar um orçamento 

para 2019 e ainda não terem sequer o relatório do 1º semestre. Sendo que aquilo que o ROC fazia era 

uma análise de acordo com a legislação e de acordo com a Lei, comparativamente ao semestre anterior, 

chamada a avaliação intercalar. Disse ainda, que a empresa tinha sido a que tinha ganho o concurso para 

nova revisão oficial de contas e portanto não podiam obrigar a mais informação que aquela que produzia.     

 ---------- Seguidamente foi cedida a palavra ao Vereador Sérgio Marcelino que cumprimentou todos os 

presentes na sala e em particular a União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde que os tinha 

acolhido de forma exemplar.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Depois informou que não sabia a razão das luzes da Azoia estarem sempre acesas. O município 

tinha investido em 2010 e 2011 na colocação de relógios astronómicos para evitar essa situação, porque 

os postos de transformação tinham umas células fotoeléctricas e bastava o tempo estar um pouco mais 

escuro, ou nublado, que a iluminação acendia automaticamente. O que acontecia regularmente era que o 
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empreiteiro da EDP para fazer a manutenção necessitava de ligar o sistema e possivelmente com alguma 

pressa, ou com algum descuido, não deixava aquilo de modo automático e acontecia esse problema com 

as luzes. No entanto já tinham noticiado, quer no site da Câmara Municipal, quer no Sesimbra Município, 

que qualquer pessoa que visse uma situação dessas podia pegar no telefone, era um número gratuito que 

aparecia na fatura da luz, e ligar para a EDP. Não era preciso esperar por uma Assembleia Municipal para 

denunciar essa situação.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao transporte a pedido disse que o primeiro mês tinha sido uma confusão total. 

Porque a implementação do transporte a pedido tinha coincidido com o início do ano letivo e com os 

transportes escolares, e os transportes escolares tiveram que se adaptar aos horários dos vários 

agrupamentos. E aquilo que tinha acontecido no transporte a pedido, foi que os autocarros passavam nos 

locais estavam lá as pessoas e levavam-nas, nomeadamente o primeiro pedido que tinha sido 

implementado, que tinha sido para o Cabo Espichel. Tinha coincidido também com o início das obras da 

Azoia, da requalificação da conduta de água. Presentemente a situação estava mais estabilizada, mas 

ainda existia uma certa resistência por parte da população mais idosa. Como o município de Sesimbra 

tinha sido, na Área Metropolitana de Lisboa, o primeiro a implementar, infelizmente era a cobaia. E de 

facto existia alguma dificuldade de os munícipes entenderem que se telefonassem para no dia seguinte 

os irem buscar às Pedreiras, o autocarro ia lá de propósito buscá-los, mas se não telefonassem não ia. O 

que queriam era um transporte regular pelo menos duas vezes por semana. Aquilo que a Câmara estava a 

tentar fazer era alterar um pouco o conceito do transporte a pedido, para que houvesse um transporte 

regular que permitisse a que os munícipes das Pedreiras, falava nestes porque eram os que mais 

reivindicavam, pudessem ir à Vila de Sesimbra e voltar. Portanto, era um processo de aprendizagem, quer 

da Câmara, quer dos TST, e pensavam que muito brevemente tivessem esta situação resolvida. Não 

estava nem de perto nem de longe resolvido o transporte a pedido, porque não era aceite pela população 

mais idosa e não estava a ter muita aceitação nem muita procura.  --------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao circuito pedonal para o Retail, em Coina, informou, que já tinham endereçado 

esforços à Câmara Municipal do Barreiro para que executasse, do lado da freguesia de Coina/Palhais, um 

perfil como aquele que já estava criado junto a Burguer King, do lado de Setúbal. A ideia era que a 

Câmara do Barreiro fizesse esse perfil, e criasse no lado da estação de Coina, que está dividida em 2 

concelhos, Seixal e Barreiro, da parte do Seixal, uma zona de bicicletas. Mas este processo estava longe 

de estar bem encaminhado, porque a Câmara do Barreiro dizia que não tinham capacidade porque 

existiam ali algumas dificuldades. E de facto se olhassem para aquele acesso viam que era complicado, 
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tinha um circuito pedonal, depois deixava de ter, depois tinha uma rotunda, enfim, teria que haver ali um 

projeto. No próximo mês de janeiro iriam ter uma nova reunião e iriam apresentar um estudo, não um 

projeto completo, daquilo que gostariam que a Câmara do Barreiro fizesse. Estavam a falar de um 

concelho que não era o de Sesimbra e tinham que apelar à boa vontade dos autarcas do Barreiro. --------  

 ---------- Sobre as pontes disse que já tinham assumido que o circuito por cima das pontes seria a Câmara 

Municipal de Sesimbra a assumir os custos, um custo estimado em cerca de 10 mil euros. Portanto 

apenas para regularizar, fazer umas rampas, porque existe ali uns obstáculos difíceis para quem circula de 

bicicleta e até mesmo a pé, e que servia maioritariamente a população da Quinta do Conde.  --------------- 

 ---------- Quanto à Rua Rio Guadiana disse que estava inserida no projeto UB 10, cuja candidatura tinha 

sido submetida há duas semanas, e quando se iniciasse essa obra seria esse o momento em que iriam 

fazer, quer o estacionamento, quer as zonas de afixação dos contentores do lixo, na referida rua. 

Estimavam avançar no primeiro semestre de 2019, só não tinham decidido se iam avançar com a parte da 

UB10, que era a parte ciclável paralela à EN 10, que ia desde a Rotunda do Nó Desnivelado, ou se 

começavam na Rua Rio Guadiana e iam até à Avª de Negreiros. ------------------------------------------------------  

 ---------- Depois foi cedida a palavra ao Vereador Francisco Luís que após cumprimentar todos os 

presentes, esclareceu que aquilo que estava por base da alteração ao Regulamento Municipal do Fogo, 

era precisamente as alterações legislativas e a legislação que foi mudando e tiveram que adaptar o 

regulamento. Naquele momento estava em comissão de interessados, viria novamente à Câmara, iria 

para consulta pública, para depois entrar em vigor.  ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou que tinham aproveitado o regulamento que existia, a alteração legislativa e muita da 

legislação que foi alterada, para facilitar alguns procedimentos que os munícipes têm. E também para 

serem mais exigentes em relação ao cumprimento de regras que têm que estar presentes quando as 

pessoas querem ter determinados procedimentos. Por exemplo, muito dos sobrantes das limpezas, que 

exigiam aos particulares que o fizessem e que a própria Câmara Municipal também fazia, tinham que ser 

mais tarde queimados pelos particulares. E com o novo regulamento conseguiu-se agilizar esse 

procedimento todo, não carecendo de licenciamento mas apenas de uma autorização. Isto obrigava os 

serviços da Câmara a um trabalho mais aturado, porque obriga-os a ir ao local perceber se a respetiva 

limpeza, que teve consequência de uma notificação e de uma identificação de um problema pelos 

serviços municipais, tinha sido feita, ou não. Caso tivesse sido feita, e se fosse época para isso, teriam que 

fazer logo o pedido para a queima dos sobrantes. Portanto, era este tipo de correções que teve que ser 

feita. Presentemente para o uso de fogueiras exigiam que o pedido fosse feito com a antecedência no 
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mínimo de 15 dias, para os serviços municipais poderem ir ao local ver se o local era o mais adequado. A 

pessoa tinha que comunicar, quer a Proteção Civil, quer aos Bombeiros, quer à GNR, o dia e a hora que 

iam dar início a esse procedimento, para que sempre que haja a suspeita de uma ignição não irem logo a 

correr, mas saberem que àquela hora e naquele local estava a ser feita uma queimada autorizada. Era 

este tipo de adaptação a muita da legislação que foi saindo que ia dar origem àquele regulamento. ------- 

 ---------- Seguidamente a Presidente da AMS disse que estavam prestados todos os esclarecimentos pelo 

executivo municipal às questões colocadas pelos deputados, portanto, estavam em condições de dar 

início ao ponto seguinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado João Valente solicitou a interrupção dos trabalhos por cinco minutos. ------------------  

 ---------- A Presidente da AMS informou que os trabalhos seriam interrompidos por breves minutos, 

contudo tinham duas intervenções que seriam brevíssimas, excecionais, que tinham sido solicitadas.-----  

 ---------- Cedeu a palavra ao Deputado João Rodrigues que disse que achou curiosa a resposta do 

Vereador Sérgio Marcelino sobre a questão das luzes. A luz pública era um custo do município e naquele 

local, como sabiam, todos os dias passavam funcionários da Câmara. Aquilo que o Vereador devia fazer 

era alertar os seus colaboradores, para que quando vissem as luzes acesas alertassem a Câmara 

Municipal, assim havia um custo que podia ser evitado. Porque se os cidadãos não telefonam para a EDP 

para colocar as lâmpadas que faltam nas ruas, não iam telefonar para a EDP para apagar as luzes.  -------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Sérgio Faias que disse que queria dar um esclarecimento sobre 

a transferência de competências para as autarquias. No artigo 4º, do Decreto-Lei nº 97/2018, era 

precisamente referido que não estão incluídos no disposto do número anterior as ações de estabilização 

dos fenómenos da erosão costeira, cuja competência se mantém nas entidades atualmente responsáveis 

nos termos dos regimes legais aplicáveis. Isto significava que as referidas obras iam manter-se 

essencialmente no domínio da APA e seria mais uma razão talvez para ser a primeira competência a 

passar para a autarquia, uma vez que a maior parte dessas competências já eram hoje em dia realizadas 

pela autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Deputada Andredina solicitou a palavra para dar um pequeno esclarecimento.  -------------------  

 ---------- A Presidente da AMS disse que a Mesa tinha o pedido da interrupção dos trabalhos, portanto, ou 

encerravam o período da atividade municipal com a intervenção da deputada, ou encerrariam com a 

interrupção dos trabalhos. E a condescendência era a seguinte: há pouco tinham informado que bancada 

do PS tinha ultrapassado os 10 minutos e naturalmente que a Mesa nunca tinha sido rigorosa ao ponto 

de retirar a possibilidade de intervenção de todos os Deputados. Para terem ali uma alguma lógica, algum 
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planeamento, e alguma compreensão para com os Munícipes que estavam ali presentes, julgava que 

todos deviam respeitar essas matérias que foram eles próprios que aprovaram.  --------------------------------  

 ---------- Depois cedeu a palavra à Deputada Andredina que disse que a sua formação era na área da 

saúde e tinha colocado a pergunta sobre os Parques Infantis, porque estava presente no Centro de Saúde 

quando a criança deu entrada. Talvez tivesse sido mal interpretada a forma como a tinha feito a 

pergunta, mas não a tinha sido feita em tom acusatório. A sua única preocupação tinha sido de facto que 

ficasse resolvida a parte da saúde relativamente à criança. Não conhecia a mãe da criança e de forma 

alguma iria incitar a fazer uma queixa, dentro desse contexto ou de outro qualquer. Aliás, não era a sua 

forma de estar e por norma quando colocava qualquer questão, tinha a ver com a harmonização de 

processos e preventivamente fazer melhor no futuro.  ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Cedida a palavra ao Deputado Paulo Caetano este referiu, que se e se bem tinha entendido, a 

propósito da avaliação de risco das arribas, o Sr. Presidente da Câmara tinha referido que pouco ou nada 

tem sido feito em relação a isso. Mas sabia que ARH Alentejo, por exemplo, tinha um levantamento 

detalhado de todas as situações de perigo e risco no Litoral do Espichel. E que na verdade na Cova da 

Mijona existiam situações de perigo, e no Ribeiro do Cavalo também, havia trabalho feito e identificação 

de vários locais. E portanto a questão que colocara era precisamente por ter conhecimento que havia 

esse trabalho feito e para saber se havia alguma evolução. ------------------------------------------------------------   

 ---------- Foi cedida ainda a palavra ao Deputado Lobo da Silva que disse à Vereadora Felícia Costa, quanto 

às permutas em lotes em zonas verdes e atravessamentos na Quinta do Conde, que não deviam esquecer 

que a população daquela freguesia esperava há mais de 30 anos por uma solução. E pensava que havia o 

tal critério das permutas para não haver a situação de quem tinha comprado lotes em zona verde há 5 ou 

6 anos, ser beneficiado em relação aos que tinham comprado há 30 ou 40 anos. Portanto, talvez não 

fosse de bom-tom dar-se prioridade aos lotes da AUGI 24, porque dizer a um munícipe que tem um lote 

em zona verde na Quinta do Conde, que vai permutar o seu lote com o futuro equipamento do 

loteamento municipal, era dizer que estava a trocar um lote ali na Quinta do Conde por um lote com 

pinheiros numa urbanização que havia de nascer. Portanto, seria bom começar a dar-se prioridade a 

essas pessoas e a incentivá-las a irem para a Augi 24 para os terrenos que a Câmara tem na sua posse. --     

 ---------- A Presidente da AMS deu a palavra ao Presidente da CMS que disse ao Deputado Paulo Caetano 

que também conhecia os estudos. Aliás, o Gabinete de Estudos e Sustentabilidade da Câmara Municipal 

de Sesimbra reporta quase diariamente todas as informações à Administração da Região Hidrográfica do 

Alentejo (ARH), ou à ARH do Tejo. O problema era que os levantamentos existem mas intervenções nem 
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vê-las, podiam ter os levantamentos todos mas precisavam de facto de intervencionar. E a Cova da 

Mijona e o Ribeiro de Cavalo são mesmo duas preocupações para serem levadas a sério, e era impensável 

para o município, pois não estava no quadro das suas atribuições, fazer a intervenção. Também não está 

nas suas atribuições que as pessoas acedam a essas praias selvagens, que não têm concessionário, não 

têm nadador salvador e não têm segurança. Portanto, todas as praias estão identificadas, as placas até 

são colocadas pelo gabinete de Proteção Civil em colaboração com a Administração da Rede Hidrográfica 

(ARH), mas era de facto necessário haver uma intervenção de contenção, uma intervenção que teria que 

ser uma intervenção pesada. E há mais de uma década que tinha sido feita uma intervenção no troço da 

arriba, curiosamente pelas Infraestruturas de Portugal, da jurisdição da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), ou da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS), ainda não sabiam bem, na ribeira 

junto ao “Restaurante Lobo do Mar” e o complexo da “Ergue”. -------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à questão da iluminação pública referiu que para desmistificar um bocadinho, porque as 

palavras do Vereador Sérgio não tinham sido no sentido pejorativo, o secretário do Vereador Sérgio há 

dias tinha feito uma experiência de remeter para a EDP, via portal como se fosse um munícipe normal, e 

via Câmara Municipal, duas ocorrências, para perceber qual era a intervenção mais rápida. E a mais 

rápida foi pelo munícipe. Portanto, tinha que ser revista a relação da Câmara com a EDP. Porque a 

maioria dos munícipes reportam para a Câmara Municipal e depois esta tem um sistema próprio de 

remeter para a EDP. Mas de facto tinha sido mais rápida a resposta ao munícipe e a resolução. ------------ 

 ---------- A Presidente da AMS informou que os trabalhos estavam interrompidos por cinco minutos.

 ---------- Recomeçados os trabalhos, a Presidente da AMS disse que a sua primeira palavra, julgava que 

podia expressar em nome de todos os deputados, era naturalmente para agradecer ao Sr. Presidente da 

Junta de Freguesia da Quinta do Conde, e por seu intermédio agradecer também à Pastelaria, que 

simpaticamente lhes tinha enviado a “maçã doce”, produto da sua responsabilidade. -------------------------  

 ---------- Deu início ao 2º ponto da ordem de trabalhos “Contrato interadministrativo de delegação de 

competências a celebrar entre o Município e a Área Metropolitana de Lisboa, em matéria de serviço 

público de transporte de passageiros – Minuta – Aprovação e Revogação do assinado anteriormente. -  

 ---------- Informou que quer esta matéria, quer a matéria do ponto seguinte, tinham sido objeto de 

explicações pormenorizadas por parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal numa reunião das 

Comissões Conjuntas, no passado dia 27, onde esteve presente o documento sobre a estrutura da 

Câmara Municipal. Nesse sentido tinha sido uma reunião ampla, com a participação dos elementos de 

todas as comissões, e na qual o Sr. Presidente tivera a oportunidade de dar, não só a visão daquilo que 
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era a intenção da Área Metropolitana de Lisboa (AML), como também aquilo que eram as intenções 

subjacentes ao presente contrato.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Deu a palavra ao Presidente da CMS que referiu que havia um membro da Assembleia de 

Freguesia da Quinta do Conde, que tinha colocado na Intervenção do Público uma questão relativa à 

presente matéria, e sem prejuízo dos deputados da Assembleia já terem tido várias intervenções sobre a 

matéria e as explicações sobre o processo e o ponto de situação da operação de transporte público 

metropolitano, iria tentar de uma forma resumida dar algumas informações. ------------------------------------  

 ---------- Informou que o que estava em discussão era meramente a formalização da transferência da 

competência do município de Sesimbra, enquanto autoridade de transporte, para a AML. No essencial o 

contrato interadministrativo formalizava a transferência desta competência que estava cometida 

legalmente ao município de Sesimbra para a AML. E portanto a transferência resultava de uma opção dos 

17 municípios, porque o município de Cascais estava fora da operação porque ia fazer operação própria. 

A atual legislação, uma legislação do Governo PSD/CDS, que infelizmente não foi revogada pelo Governo 

PS, no essencial referia que os municípios passavam a ser as autoridades gestoras dos transportes 

rodoviários na sua área. E nos transportes intermunicipais geriam toda a operação, fosse por concessão, 

fosse por concurso, fosse por operador público, ou seja, executada pelo próprio município, desde a 

definição da rede, à oferta, ao material circulante e aos custos. Significava que o município de Sesimbra 

se não delegasse esta matéria na AML, definia qual era a rede municipal do ponto de vista daquilo que 

era o serviço público de transportes e, a partir daí, definia como seria a operação, se concessionava, se 

era a Câmara a fazer, definia os custos da operação, do ponto de vista daquilo que era o tarifário, e 

depois teria que assumir, e aqui é que estava o ónus, a compensação necessária, ou pela operação a 

funcionar, ou pela concessão que teria que atribuir a privados.  ------------------------------------------------------  

 ---------- E portanto os municípios da AML entenderam criar uma operação à escala metropolitana, não 

apenas nos movimentos pendulares das freguesias mais próximas, mas nos movimentos pendulares 

metropolitanos. Sesimbra tem movimentos pendulares, sobretudo para a região da grande Lisboa, para a 

margem norte do Tejo, com expressão bastante elevada e fazia sentido que a operação fosse vista nesse 

contexto. E portanto criou-se dentro da AML todo o preceito da operação, tendo por base 

essencialmente os 17 municípios, qual seria a definição da operação. A AML definia a rede, concessionava 

parte da rede a operadores privados e assumia os encargos dessa mesma concessão. Ou assumia a gestão 

integral dentro da esfera pública, ficando responsável diretamente por essa operação através de um 

operador interno. Há seis meses atrás o Conselho Metropolitano tinha definido por unanimidade, que 
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ficaria na esfera pública dos 17 municípios através de um operador interno. E recentemente tinha sido 

criada a “Transportes de Lisboa”, onde tinha sido registada a marca, também aprovada por unanimidade, 

a “Carris Metropolitana”. Para garantir uma operação com aumento da qualidade, os municípios 

precisavam de 90 milhões de euros, e só tinham conseguido, dentro dos seus orçamentos, garantir 32 

milhões de euros. No quadro de per-equação realizado pela Área Metropolitana, utilizando critérios de 

distribuição, exatamente os mesmos critérios dos Fundos Comunitários, cada município teria que assumir 

com esta operação um encargo de cerca de 1 milhão de euros anuais.  ---------------------------------------------  

 ---------- Em simultâneo tiveram a abertura por parte do Governo, e bem, para financiar conjuntamente 

uma operação, a partir de abril de 2019, da redução dos passes na Área Metropolitana, com a operação 

que existia, com os concessionários, com as empresas privadas que tinham, e para todo o tipo de 

transportes, sejam transportes rodoviários, sejam transportes mais pesados, para garantir passes de 30 

euros dentro dos municípios, e de 40 euros para toda a AML. Sesimbra, sendo um município da coroa 

mais distante da centralidade da AML, tinha a ganhar, porque entre Sesimbra/Lisboa/Oeiras os passes 

eram na ordem de 200 euros e utilizando meios de transporte diferenciados. Isso foi possível porque 

houve uma abertura por parte do Governo, para financiar um valor estimado de compensação a todos os 

operadores, para permitir passes de 30€ e 40€, gratuitidade até aos 12 anos, e o agregado familiar pagar 

no máximo 2 passes. Se forem 2 passes municipais custam 60 euros, se forem 2 passes metropolitanos 

custam 80 euros, mesmo que o agregado familiar tenha quatro elementos, ou mais. Isso foi garantido 

com um compromisso verbal da comparticipação de 65 milhões de euros por parte do Orçamento de 

Estado, que se veio a verificar, no Orçamento de Estado para 2019, ser por via do Fundo Ambiental. ------  

 ---------- Aquilo que os municípios sabiam e tinham assumido, era que para ter acesso à verba respeitante 

à redução do valor do passe teriam que assumir um encargo de 2,5%, em 2019, do montante dos 65 

milhões. Em 2020 um encargo de 10%. E a partir 2021, um encargo de 20%. A operação que estava a ser 

montada pela AML era uma operação a 7 anos. Portanto a “Carris Metropolitana” ia montar uma 

operação para 7 anos. O que não queria dizer que não renovasse a operação por mais 7 anos através de 

novos procedimentos concursais. Portanto o que tinham naquele momento, tinha que ser visto com duas 

leituras diferentes. A redução do preço do passe, que era significativa e também um objetivo para a 

atratividade do uso do transporte coletivo, que era garantida a partir de abril, e que estava a ser discutida 

com os operadores, TST, Fertagus, CP, Metropolitano de Lisboa, Soflusa, Transtejo, a compensação 

dessas reduções. E a partir de abril de 2020, num processo completamente diferente, ia-se montar a 
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operação dos transportes rodoviários metropolitanos. Portanto era isto que os municípios tinham e este 

era o dilema. E tinha que se arranjar uma solução. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Realçou que para se ter uma rede próxima do ótimo, seriam necessários 90 milhões. Como os 

municípios só tinham 32 milhões disponíveis, admitindo-se que 60 milhões já se tinha um aumento de 

20% da rede, dos 32 milhões a partir de 2021, com os 20% que seriam necessários os municípios 

contribuírem para a redução do preço do passe, ia parar aos 18 milhões. E 18 milhões eram claramente 

insuficientes para garantir uma operação nos outros dois critérios, o aumento da rede e das frequências, 

e uma qualidade superior, eliminando as “latas velhas” que andavam a circular e ter autocarros que 

garantissem outra atratividade e outro conforto aos utilizadores. Pelo menos mais 30 milhões iam ser 

necessários injectar e os municípios não iam ter capacidade. Portanto, só havia 3 hipóteses e que os 

municípios reivindicavam:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Haver verba do Orçamento de Estado que possibilitasse também uma comparticipação por 

parte da Administração Central, na ordem dos 30 milhões de euros, para garantir uma operação que 

possibilitasse uma oferta de serviço público muito superior ao que existia naquele momento, com o tal 

aumento de 20%. Que no caso de Sesimbra, pela particularidade de ser um município na coroa mais 

distante, esse aumento estimado já andava nos 30%, onde estava incluída a urbana da Quinta do Conde; 

 ----------  - Haver verba resultante de taxas ou impostos da Administração Central, que ia reverter para a 

Área Metropolitana e Lisboa, existente, ou a criar, que garantisse 30 milhões de euros; -------------------------  

 ----------  - Ou dizer que a operação de transportes rodoviários na ÁML teria uma rede pouco diferente da 

que existia, porque ficava na esfera dos municípios decidir, com poucos acertos, porque os municípios 

são tinham 17 milhões. Uma oferta em termos de qualidade de serviço não muito diferente da que existia 

porque se ia ter que recorrer a autocarros dos privados existentes, e apenas a garantia de terem um 

passe de 30 euros e outro de 40 euros.   ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Portanto, tinham um conjunto de cenários em cima da mesa, e era com base nesses cenários que 

se iria lançar o concurso. E o concurso, que devia ser por lote, não era mais do que dizer que a “Carris 

Metropolitana”, a ainda “Carris”, empresa pública gerida pela Câmara Municipal de Lisboa e pelo TCB, 

numa escala mais pequena porque tinha muito menos material circulante, a Carris, para garantir uma 

operação estimada na ordem dos 30 milhões de euros, teria que aumentar mais 800 autocarros. E era 

impossível fazer-se um investimento dessa natureza. E portanto o que iam fazer não era concessionar, 

era adquirir um serviço. Portanto, a empresa que ganhar o concurso irá prestar o serviço à “Carris 

Metropolitana”, dentro dos horários, com o material circulante que forem definidos, até 3, 4, 5 anos de 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 15  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 40 de 47 

 

 

uso de vida, pela Área Metropolitana, e pago pela Área Metropolitana. E qualquer município podia 

aumentar o serviço dentro do seu município, ou intermunicipal, mas pagava mais por isso, porque depois 

de estar definida a rede era como se fosse um custo à parte.  -----------------------------------------------------------  

 ---------- E portanto aquilo que estavam naquele dia a definir, era assumir até ao final do ano de 2018 

aprovar o contrato interadministrativo, que no fundo permitia e dava base legal a Área Metropolitana 

preparar os documentos do concurso e lançar o concurso, que não sabiam ainda muito bem como seria.  -  

 ---------- A Presidente da AMS disse que acreditava que já tinham sido feitos os esclarecimentos às 

questões colocadas, quer no início pelo munícipe, quer no dia 27 de novembro na reunião das comissões, 

onde foram colocadas algumas questões pelos deputados. Contudo dava a palavra aos deputados para 

colocarem as últimas questões sobre a presente matéria. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Usou da palavra o João Rodrigues que pediu um esclarecimento sobre uma receita referente à 

criação de taxas cobradas, como contrapartida do exercício das funções de organização, supervisão, 

fiscalização, relativa ao serviço de transportes públicos de passageiros, e se competiria ao município por 

iniciativa própria ou sob proposta da AML, constituir receita a ser entregue à AML. Esta receita incidia 

sobre que parte do processo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que tinha ficado esclarecido com a intervenção que o Sr. 

Presidente fez, na reunião de dia 27 de novembro. No entanto queria ali reafirmar e deixar bem claro 

uma posição. Com a intervenção do Sr. Presidente na presente sessão, tinha ficado claro que aquele 

“papão” que tinha andado a circular que o PSD era contra a intervenção da Fertagus na CP, e que o PSD 

não defendia a população da Quinta do Conde, tinha caído por terra. Porque o Governo se assim o 

entender, em sede própria, na Assembleia da República, fazia com que a Fertagus pertencesse àquele 

lote, e aí ficava logo o “papão” desfeito. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois referiu que achava, que aquilo que estava ali era a galinha dos ovos de ouro para qualquer 

família, deixar de pagar 200 euros para pagar 30 ou 40 euros. Se fosse uma família de 8 pessoas só 

pagava 40 euros, valia a pena. Agora montar aquela máquina toda não sabia como é que ia ser exequível. 

Já sabiam que a autarquia de Sesimbra não tinha essa capacidade financeira, e possivelmente pelas 

palavras do Sr. Presidente da Câmara outros municípios não teriam, no entanto havia ali uma parte que 

dizia respeito a São Bento, e fosse qual fosse o Governo não ia ser fácil. Portanto o PSD congratulava-se 

com esta medida, mas que ela ia ser exequível tinham sérias dúvidas.  --------------------------------------------  
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 ---------- Quanto aos carros velhos disse que iam continuar a andar por aí, porque galinha gorda com 

pouco dinheiro nunca houve nem nunca haverá. Portanto iam ver como é que a máquina ia ser montada. 

Mas o que estava ali era a delegação de competências, e o PSD ia votar favoravelmente. --------------------     

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que o Partido Socialista tinha tido a oportunidade, na sessão da 

Assembleia Municipal de 16 de novembro, de apresentar precisamente uma Saudação à concretização 

deste projeto. E por isso naturalmente estavam de acordo e nesse caso eram coerentes. E também não 

estavam à espera que viesse algum papão. Era preferível que fizessem evoluir as coisas do que ficar 

estagnados à espera que viesse o papão e não avançassem.  ----------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que queria dar um esclarecimento relativamente a um termo usado pelo Sr. Presidente da 

Câmara, que se devia usar com mais algum rigor. A questão da qualidade do serviço tem vindo a ser 

associado muitas vezes à qualidade do material circulante. A qualidade do serviço percepcionado pelos 

utilizadores do transporte público tinha a ver com aquilo que era a frequência do transporte e com o que 

são as interligações entre os deferentes modos, não tanto com a qualidade do material circulante. 

Naturalmente que a qualidade do material circulante trazia algum conforto, no entanto se a frequência 

fosse elevada, se a ligação entre os diferentes modos fosse bem articulada, essa qualidade não ficava tão 

dependente do material circulante. Até porque se tudo corresse bem as pessoas iam estar menos tempo 

dentro desse material circulante e não iam estar tão sujeitas se era um material mais recente, ou não. --  

 ---------- Depois a Presidente da AMS deu a palavra ao Presidente da Câmara que disse ao Deputado 

Sérgio Faias que de facto aquela questão colocava-se em três critérios fundamentais. A oferta que se 

pretendia ao nível da frequência de circuitos e de horários; o custo; e, se calhar a expressão não tinha 

sido a mais correta, o conforto do material circulante. E não apenas na expetativa de ser mais atrativo, 

mas porque também estava subjacente a esta operação os critérios de redução de CO2. Na ética 

ambiental, a Área Metropolitana de Lisboa e particularmente a cidade de Lisboa, eram as que tinham 

maiores emissões, até à escala europeia. E havia aqui também uma preocupação associada nesse sentido 

e que o município de Sesimbra não deixava de acompanhar. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto às questões das famílias disse que o custo era uma questão fundamental. E tinha tido a 

oportunidade de dizer na reunião do Conselho Metropolitano que pelas contas que tinha feito, contas 

meramente empíricas tendo em conta as carreiras existentes, saía mais barato e mais económico ao 

município assumir o deferencial só entre os passes e a redução para 40 euros, do que assumir 1 milhão 

de euros. Porque se se mantivesse apenas a oferta ao nível de frequência de transportes rodoviários que 

existiam naquele momento, mesmo que quisessem levar mais pessoas dentro do transporte público, os 
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autocarros não eram suficientes, nem garantiam a possibilidade dessa mesma oferta. Tinha que haver um 

aumento claro da rede e das frequências e tinha que haver indubitavelmente a redução de custos. E 

portanto as famílias ficavam a ganhar, mas era preciso também que houvesse um aumento significativo 

do uso do transporte coletivo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à questão da Fertagus disse que o problema não era se a questão ficava resolvida, ou 

não ficava resolvida, aquilo que ouviam era que a CP tinha um serviço tão mau que deviam rever a 

qualidade do serviço da Fertagus. Mas em rigor, dentro da Área Metropolitana, as únicas duas linhas que 

tinham sustentabilidade financeira e até lucro, era exatamente a Fertagus e a linha de Cascais, que era da 

CP. E no quadro metropolitano não se colocava de parte a Área Metropolitana, através da empresa 

metropolitana de transportes que já tinha sido criada, que tinha a gestão da bilhética, que tinha a gestão 

dos transportes rodoviários, ter uma participação naquilo que era o transporte mais pesado dentro do 

quadro da ÀML, a Soflusa, a Transtejo, a Fertagus, a CP nas linhas regionais, o Metro de Lisboa, o Metro 

Sul do Tejo. Fazia sentido que a própria Área Metropolitana tivesse garantidamente uma presença no 

capital dessas empresas e obviamente na definição daquilo que era a estratégia política dessas empresas.

 ---------- Disse ao Deputado João Rodrigues que a receita que tinha referido tinha a ver com uma questão 

particular do articulado do contrato. Era precaver a possibilidade de que para garantir a operação a Área 

Metropolitana podia criar taxas, fossem elas da Administração Central, ou fosse criar taxas que pudessem 

financiar a operação à AM. E aquilo que a Câmara Municipal estava a fazer era delegar na AML a 

possibilidade de também criar novas taxas. O que se estava a prever era que as Câmaras Municipais 

delegassem na AML, a possibilidade de que para o sistema de gestão dos transportes pudesse haver a 

criação de taxas regionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente a Presidente da AMS colocou à votação o ponto 2 – Contrato interadministrativo 

de delegação de competências a celebrar entre o Município e a Área Metropolitana de Lisboa em 

matéria de serviço público de transporte de passageiros – Minuta – Aprovação e Revogação do 

assinado anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal autorizou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal de 

Sesimbra, a celebração do contrato interadministrativo de delegação de competências e revogação do 

protocolo de delegação de competências assinado em 6 de Maio de 2016, a minuta do contrato que 

delega as competências do Município de Sesimbra, enquanto Autoridade de Transportes, previstas no 

Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP), na Área Metropolitana de 
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Lisboa, com a faculdade de subdelegar noutra autoridade de transporte ou entidade pública, nos termos, 

condições e com os fundamentos constantes do documento anexo à proposta. -----------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS deu início ao 3º ponto da Ordem de Trabalhos – Contrato 

interadministrativo de delegação de competências a celebrar entre o Município e a Área Metropolitana 

de Lisboa no âmbito da atribuição da concessão destinada ao exercício, em exclusivo, da atividade de 

exploração da rede municipal de distribuição de eletricidade em baixa tensão – Minuta – Aprovação.  

 ---------- Perguntou se algum Deputado entendia colocar alguma questão. ----------------------------------------  

 ---------- Usou da palavra o Deputado Sérgio Faias que disse que o que acontecia atualmente era que cada 

município tinha um contrato de concessão, que tinha sido negociado na altura com a Associação Nacional 

de Municípios, mas que não negociou com todos em simultâneo. Não sabia se na Área Metropolitana a 

primeira concessão a terminar era Lisboa, que seria no dia 19, mas nas restantes Câmaras essas datas 

seriam diferentes, quando tinha sido lançado agora o procedimento para o presente concurso. Gostaria 

de perceber como é que se iria fazer o acerto das datas das diferentes Câmaras Municipais.  ---------------  

 ---------- Disse que de facto o que tinham ali era uma oportunidade de melhorarem um pouco em termos 

do país. Porque não ia só acontecer na Área Metropolitana de Lisboa, ia acontecer um pouco por todo o 

país e era de facto uma oportunidade de criarem maior concorrência neste sector. E quando havia mais 

concorrência de facto havia melhor serviço e as populações ficavam melhor servidas. Era claro que 

tinham aqui uma particularidade, a rede era, e olhando um pouco para o que era a história do setor em 

Portugal desde 1975, agora uma novidade. Foi precisamente em 1975 quando se fez a unificação do 

conjunto de todas as redes. Todas as redes em Portugal começaram a desenvolver-se praticamente nos 

anos 40 associadas a pequenas indústrias, porque tinham necessidade de produzir energia. E depois 

começaram a fazer iluminação pública e a ligar também algumas casas. ------------------------------------------  

 ---------- Disse ainda, que após o 25 de abril, o MFA publicou uma Lei em que agrupou o conjunto das 

diferentes distribuidoras de energia, unificou o sistema e tornou-o o que se chama hoje em dia sistemas 

verticalizados, portanto, desde a produção até ao consumidor final. Nos anos 90 inverteu-se um pouco 

esta situação e tentou-se olhar para o sistema e saber o que estaria sujeito a concorrência, ou não. E 

normalmente a produção, porque diferentes produtores podem estar sujeitos à concorrência, podiam ter 

diferentes centrais a produzir energia, logo essa parte puxa a concorrência, o que são redes são 

monopólios naturais. E aí de facto não houve concorrência, porque fazer uma rede uma ao lado da outra 

não fazia sentido e como tal fizeram-se concessões e houve uma única empresa que acabou por ficar com 

o que são as concessões das redes de média tensão e de baixa tensão. Depois começou-se a liberalizar a 
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parte da comercialização onde pode haver também alguma concorrência. Nas redes de distribuição em 

Portugal, à exceção de 10 cooperativas que em 1975 ficaram fora deste sistema, principalmente no 

Norte, em que a maior tem cerca de 4800 clientes, se comparassem com a EDP Distribuição que fornece 

energia a 6 milhões de clientes, o grande distribuidor de Portugal era a EDP Distribuição. E o lançamento 

destes concursos iria permitir alguma concorrência, porque quando foi de concelho a concelho era tão 

pequenino que não era rentável vir outras empresas concorrer. Sabia que essas cooperativas estavam 

interessadas também em algumas das concessões e poderiam aparecer. Se comparassem com a 

Alemanha onde existiam 800 empresas de distribuição, era um problema para os reguladores, mas fazia 

com que essa concorrência desse origem a uma melhor qualidade de serviço. Portanto, diria que era um 

ponto de viragem, era um ponto histórico também em Portugal, só deixava a ressalva, em princípio iam 

ter um salto de qualidades iam ver quando as concessões fossem lançadas. -------------------------------------          

 ---------- A Presidente da AMS deu a palavra ao Presidente da CM que disse ao Deputado Sérgio Faias que 

o objetivo era claramente ganhar escala para uma perspetiva comercial. O primeiro contrato a terminar 

era o de Lisboa, havia uma diferença de 3 anos entre os 17 municípios, o contrato de Sesimbra terminava 

no dia 22, mas o objetivo era lançar o concurso e a surtir efeito com a vencedora a partir do final das 

concessões anteriores. E havendo ainda alguma indefinição se os prazos se estabilizavam, havendo 

contratos mais pequenos para determinados lotes, para uma futura concessão, ou se se mantinha os 

prazos iguais para todos e se se lançava um procedimento da mesma forma. Mas o objetivo era ganhar 

escala para ter um preço mais baixo aliado à qualidade em todos os municípios da ÁML.  ------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra o Vereador Sérgio Marcelino que disse que o contrato de concessão referia-

se à rede de baixa tensão. E a rede de baixa tensão era do município não era da EDP, quer a rede de 

iluminação pública, quer a rede de baixa tensão era propriedade do município. E o que os municípios 

faziam era dar à empresa que tem capacidade de fazer a manutenção e a gestão das duas redes uma 

concessão. Por essa concessão a EDP pagava um valor, um valor que estava estipulado em Decreto-Lei, 

que era uma fórmula muito complicada de calcular esse valor que lhes era atribuído todos os anos. Já 

tinha tentado chegar a esse valor, mas como não tinham os dados disponíveis não tinha conseguido. 

Portanto, a EDP enviava o valor e a Câmara assumia-o como uma realidade. E como tinha dito o Sr. 

Presidente, o objetivo era claramente ganhar escala, e até do ponto de vista de apoio jurídico à escala 

metropolitana, fazendo com que os dados fossem fornecidos tivessem disponíveis, para de facto 

conseguirem chegar à conclusão se a EDP Distribuição os estava a enganar ou não. Sendo que estavam 

sempre à espera de serem enganados. Portanto a rede era do município, e era gerida pelo município. --  
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 ---------- A Presidente da AMS cedeu a palavra ao Deputado Sérgio Faias que disse que era importante dar 

um esclarecimento técnico, naturalmente que as redes de muito alta tensão, de alta tensão e média 

tensão, eram do Estado. E depois eram concessionadas, a rede de muito alta tensão, à REN, e a rede de 

alta e média tensão, à EDP Distribuição. As redes de baixa tensão eram todas dos municípios e eram 

concessionadas a operadores de rede de distribuição. E aquilo que tinha referido era que a maior parte, 6 

milhões de clientes, a rede que chega às casas das pessoas, era explorada pela EDP Distribuição, apesar 

de serem redes dos municípios. E de facto em 10 pontos do país eram exploradas por outras empresas. E 

essa exploração por diferentes operadores permitia que os níveis de qualidade possam ser diferentes. -  

 ---------- Esclareceu ainda quanto aos tarifários, que quem se candidatava para explorar aquela rede vai 

pagar ao município um determinado valor e vai receber da tarifa das redes que é paga por todos os 

clientes. Todos os clientes pagam uma tarifa pela utilização, pela energia que passa naquela rede, e essa 

empresa que está a explorar vai receber esse tarifário. Desse tarifário tira uma parte dos custos e depois 

pagava ao município, tirando alguma retribuição por aquilo que paga.  -------------------------------------------- 

 ---------- Seguidamente a Presidente da AM colocou à votação o 3º ponto “Contrato interadministrativo 

de delegação de competências a celebrar entre o Município e a Área Metropolitana de Lisboa no 

âmbito da atribuição da concessão destinada ao exercício, em exclusivo, da atividade de exploração da 

rede municipal de distribuição de eletricidade em baixa tensão – Minuta – Aprovação. --------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal autorizou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, a 

celebração do contrato interadministrativo de delegação de competências no âmbito da atribuição, por 

contrato e em regime de serviço público, da concessão destinada ao exercício, em exclusivo, de 

exploração das redes municipais de distribuição de eletricidade em baixa tensão, nos termos da respetiva 

minuta, anexa à proposta para todos os devidos e legais efeitos. ----------------------------------------------------  

 ---------- Foi dado início ao 4º ponto da Ordem de Trabalhos – “16ª edição da Assembleia Municipal de 

Jovens / 12ª edição do Concurso “As Cores da Cidadania”. ----------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS informou que se tratava do projeto da 16ª edição/12ª edição do Concurso 

“As Cores da Cidadania, que como sabiam, era um projeto que pela sua longevidade era um projeto 

ganho, do ponto de vista da mobilização dos jovens, da participação dos professores, do envolvimento 

das Escolas. E daquilo que era também, quase se permitia dizer, uma vivência dos jovens do concelho de 

Sesimbra, uma prática de democracia, um conhecimento do poder local e, sobretudo, a perspetiva que se 

tem colocado ao longo destes anos, de muitos jovens, rapazes e raparigas, ao nível do 3º Ciclo do ensino 

Básico, portanto 7º, 8º e 9º anos, que tinham a responsabilidade daquilo que era o levantamento das 
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questões com reflexo no seu trabalho relativamente às propostas e também a possibilidade que tinham 

de conhecer a estrutura autárquica do concelho e também a nível nacional. -------------------------------------  

 ---------- Informou ainda, que cada ano tinha um tema e o tema da 16ª edição tinha resultado de uma 

participação das escolas, dos professores e de todos os alunos, e que seria “O Cidadão/Cidadã no Século 

XXI – Que Competências?”. Portanto, um tema de grande desafio e de grande entusiasmo para as escolas 

puderem trabalhar. Uma outra questão que tinha sido também abordada neste projeto, tinha sido o 

AMJ/Projecto, ou seja, cada escola continuava a ter mil euros para concretizar o seu projeto, e portanto 

aguardavam que as escolas também tivessem essa perspetiva de investir naquilo que era o trabalho que 

os alunos tinham com os respetivos professores. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou também, que nesta edição iriam envolver os alunos que já tinham passado por este 

projeto, que estavam no 10º, 11º ou 12º anos, ou na Faculdade, que iriam ser convidados para serem os 

padrinhos dos colegas que estavam naquele momento na AMJovens. E naquele dia entre os munícipes 

que estavam ali presentes, tinham um jovem que tinha participado na AMJovens. Ele saberia ter hoje 

uma vivência, já com alguns anos de distância, do seu encontro com os outros colegas e transmitir aquilo 

que tinha sido uma participação, uma descoberta, uma aprendizagem e sobretudo, não numa perspetiva 

de formar futuros políticos, mas numa pedagogia da política. Isto era, que os jovens aprendam de facto 

regras de respeito, de solidariedade, de reconhecimento e de entrega e que sejam capazes enquanto 

cidadãos de assumir direitos, deveres, na sua escola, no seu bairro, na universidade, no clube, na 

associação, etc. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

 ---------- Portanto tratava-se de facto de um projeto que, presentemente, já tinha alguns municípios que 

se tinham vindo a inspirar neste modelo, e para todos eles era gratificante, o mais recente tinha sido 

Ourém, que estava a iniciar o projeto também ao nível da Assembleia Municipal. Julgava que se tratava 

de um movimento saudável de valorização também do papel das Assembleias Municipais, mas achava 

sobretudo que era uma competência que era inerente à participação que as Assembleias Municipais 

devem ter na vivência com os cidadãos. E portanto, tinham este projeto ali presente para deliberação. -  

 ---------- Em paralelo tinham também o Concurso “As Cores da Cidadania” dedicado aos alunos do 1º Ciclo, 

que se tratava de uma vivência mais crítica e cultural, uma vez que abordava matérias relacionadas com o 

desenho, a poesia, a composição, com a fotografia, e neste caso concreto tinham começado a 

compreender que muitos dos jovens tinham uma parceria com os pais, ou com os avós, e portanto a 

poesia tinha por vezes textos demasiados elaborados para quem tinha o 3º e 4º ano do 1º Ciclo do ensino 

básico. E portanto, se havia de facto essa partilha do trabalho de casa, em casa, tinham achado que a 
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poesia e a composição devia ser um trabalho partilhado entre o pai, o aluno e a escola. Nesta medida o 

tema era o mesmo e acreditavam, pela experiência que tinha tido nos anos anteriores, de mais de 130 

trabalhos de alunos do concelho, que era também uma forma de exprimirem do ponto de vista gráfico e 

crítico, literário, a sua perspetiva sobre esta matéria. E portanto eram estes dois projetos que eram uma 

referência da Assembleia Municipal de Sesimbra e que contava com o apoio da Câmara Municipal e das 

Juntas de Freguesia, que estavam desde o início a participar, a cooperar de uma forma ativa, 

nomeadamente no “Eleito Por Um Dia”, e que os alunos passavam um dia com os eleitos e dessa forma e 

em direto tinham a evidência do trabalho, com quem trabalhavam, qual era a sua relação, Junta, Câmara, 

e Assembleia. E todas aquelas perguntas que por vezes os adultos não são capazes de fazer, os jovens 

fazem com a maior das descontrações.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Portanto, colocava à consideração dos Deputados da Assembleia Municipal estes projetos. ------  

 ---------- Perguntou se algum deputado pretendia intervir, não havendo, colocou à votação o 4º ponto da 

Ordem de Trabalhos – “16ª edição da Assembleia Municipal de Jovens / 12ª edição do Concurso “As 

Cores da Cidadania. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade e aclamação, a Ficha de Projeto da 16.ª edição 

da Assembleia Municipal de Jovens bem como a Ficha de Projeto da 12.ª edição do Concurso “As Cores 

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

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, foi encerrado o “Período da Ordem de Trabalhos”, tendo sido 

solicitado pelo Deputado Lobo da Silva 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 era uma hora 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.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 


