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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SESIMBRA, REALIZADA NO DIA 22 DE 

FEVEREIRO DE 2019 

 

 ---------- Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2019, no Auditório Conde de Ferreira, realizou-se a 

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

Martins da Graça, e secretariada pelos Srs. João Francisco da Conceição Ribeiro Narciso e Maria da 

Conceição Nero Gonçalves, Primeiro e Segunda Secretários, respetivamente, com a seguinte Ordem de 

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

 ---------- 1.º Ponto da Ordem de Trabalhos - Apreciação da atividade municipal ---------------------------------  

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

 ---------- Pelo Grupo Municipal (GM) da CDU - Joaquina Odete Martins da Graça, João Carlos do Carmo 

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

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

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

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

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

Marques e Bertina Pereira João Duarte -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 ---------- Compareceu ainda, o substituto da Presidente da Freguesia de Santiago, José Manuel Martelo 

Correia Lopes, a substituta da Presidente da Freguesia do Castelo, Sara Raquel Marques Almeida Pereira e 

a substituta do Presidente da Freguesia da Quinta do Conde, Francisca Maria Fontes Martins Rosa. -------  

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

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

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

Francisco Manuel Firmino de Jesus, e dos Vereadores Sérgio Manuel Nobre Marcelino, Américo Manuel 

Machado Gegaloto e Carlos Manuel Vicente Silva. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Não esteve presente a Vice-Presidente da CMS, Felícia Maria Cavaleiro da Costa que se 
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encontravaem período de férias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Informou em seguida que a Deputada Andredina Cardoso, do Grupo Municipal do PS, havia 

comunicado que não podia comparecer, tendo sido substituída pelo Deputado Municipal Faustino 

Marques. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em substituição da Presidente da Junta de Freguesia de Santiago, que por dificuldades de ordem 

familiar não podia estar presente, estava um membro da Junta de Freguesia do Castelo, José Lopes ------ 

 ---------- Também a Junta de Freguesia do Castelo estava representada pela substituta Sara Almeida, por 

questões de ordem familiar por parte da Presidente da Junta de Freguesia do Castelo. ------------------------ 

 ---------- Por fim, a substituir o Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde que se encontrava 

em período de férias, a Senhora Francisca Rosa. --------------------------------------------------------------------------  

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

recebido pela AMS, mas nenhum deputado diligenciou intervir nesse sentido. -----------------------------------  

 ---------- De seguida, submeteu a votação a 11ª ata da reunião extraordinária de 29 de junho de 2018, 

tendo sido aprovada por maioria, vinte e três a favor e uma abstenção. 

 ---------- Informou que a Senhora Deputada Andredina Cardoso, do Grupo Municipal do Partido Socialista, 

havia solicitado a sua substituição em virtude de ter sido indicada, pela Associação das Mulheres 

Empreendedoras Europa-África, para ser distinguida com o prémio “Politica”, numa cerimónia que 

decorreria precisamente no dia vinte e dois de fevereiro. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Dado que se tratava de uma justificação que, de algum modo, compreendia um agradecimento a 

todos os presentes a forma como a colega deputada estaria naquela hora a ser homenageada, quis deixar 

expresso os votos de felicitações pela sua indicação ao prémio, desejando que o seu contributo ao nível 

da Assembleia e ao nível da Associação das Mulheres Empreendedoras Europa-África, fosse profícua e 

que continuasse ativa e interventiva como havia sido até então. -----------------------------------------------------  

 ---------- Informou que a próxima Sessão Extraordinária iria decorrer no dia 22 de março, onde se 

tratariam das questões relacionadas com o PDM, que se prenderiam relativamente à explicação feita pela 

Senhora Vereadora na reunião da Comissão 2 e no pedido de empréstimo que já havia sido aprovado na 

última reunião de Câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Recordou que no dia 24 de março, no período da tarde, naquelas instalações, seria realizada a 

aprovação dos dois candidatos ao prémio de Espichel, Augusto Pólvora, a título póstumo, e António Reis 

Marques. Posteriormente seriam enviados os respetivos convites. -------------------------------------------------- 

 ---------- Transmitiu que no dia 2 de abril seria, no período da manhã, o primeiro encontro dos jovens da 
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Assembleia Municipal de Jovens, visitando alguns locais de interesse relacionados com a matéria do tema 

e no período da tarde seria a eleição da MESA da Assembleia Municipal, no Cineteatro João Mota. -------- 

 ---------- Informou ainda que no dia 5 de abril se iria realizar o seminário e agradeceu que os colegas 

presentes fossem portadores de uma divulgação junto quer de outros colegas quer de outros Grupos 

Políticos, no sentido de poderem estar presentes naquele dia. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Dedicou um cumprimento muito especial aos munícipes presentes e disse que a reunião daquela 

Assembleia se organizava em três momentos diferentes: --------------------------------------------------------------- 

 ---------- O primeiro momento era dedicado ao período antes da ordem do dia, no qual eram incluídos 

documentos como as saudações, moções, ou outros relacionados aos interesses do Concelho; ------------- 

 ---------- O segundo momento era protagonizado pela intervenção dos senhores munícipes, e até ao 

momento, a MESA já tinha uma solicitação de intervenção do Senhor António Vítor; -------------------------- 

 ---------- O terceiro momento era a apreciação da ordem de trabalhos, que nesta sessão seria a Atividade 

Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Deu então início ao PAOD e cedeu a palavra à Deputada Sónia Lopes, que passou à leitura da 

Saudação “Dia Internacional da Mulher/Pela participação em igualdade na vida social, política e 

cultural”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  “Em 1975, as Nações Unidas promoveram o Ano Internacional da Mulher e em 1977 

proclamaram o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher.  -----------------------------------------------  

 ---------- A data, que visa homenagear as mulheres de todo o mundo, pretende acima de tudo reconhecer a 

importância, papel e contributo que cada uma desempenha e tem desempenhado na sociedade, ao longo 

dos anos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Contudo, e apesar de perante a lei, em muitos países não existir qualquer diferença entre um 

homem e uma mulher, a prática demonstra que ainda persistem muitos preconceitos e discriminações em 

relação ao papel da mulher que é necessário afrontar por uma participação em igualdade na vida social, 

política e cultural.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda que muitas estejam integradas em ramos profissionais que até há bem pouco tempo 

apenas eram atribuídos aos homens, a verdade é que ainda hoje existem mulheres que lutam por um 

justo reconhecimento da sua competência, capacidade de liderança e igualdade salarial sendo reduzidas 

as vezes que atingem os mais altos níveis da administração privada ou pública. ---------------------------------  

 ---------- No nosso país, por exemplo após o 25 de Abril, verificou-se uma evolução nos direitos das 

mulheres no trabalho, no entanto as relações de trabalho ainda refletem consequências na política 
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salarial, através do aprofundamento das desigualdades salariais e no exercício de direitos, aliás, segundo 

dados do Eurostat, verifica-se que o fosso salarial entre homens e mulheres cresceu 4,6 por cento, entre 

2011 e 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apesar de já se registar uma pequena melhoria a nível profissional, fruto da luta de todos os dias, 

no âmbito familiar ainda se verifica uma grande desigualdade entre homens e mulheres. Muitos homens 

ainda continuam relutantes em assumir os trabalhos domésticos, produto de velhas mentalidades, o que 

implica para a mulher uma duplicação do seu trabalho. -----------------------------------------------------------------   

 ---------- Pelo mundo, a plena igualdade de oportunidades na lei, quer no interior do seu lar, quer no seu 

local de trabalho, trava-se no plano político e ideológica e ainda é uma utopia em muitos Países. ----------   

 ---------- O dia Internacional da Mulher continua ainda a fazer sentido. Porque ainda que a luta pela 

emancipação tenha trazido muitas conquistas – o direito ao voto, ao divórcio, o acesso de todos ao Ensino 

Superior e ao mercado de trabalho – a realidade de muitas mulheres ainda é atingida pela desigualdade e 

pela discriminação… Ainda há muitas outras batalhas a travar como o fim da violência contra a mulher, 

nomeadamente o tráfico de seres humanos onde se inclui a exploração de mulheres para o negócio da 

prostituição. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Outra situação a realçar são os feticídios. As condenações inexistentes ou brandas em nome da 

tradição, não bastam, para além de ser notória a falta de eficácia na prevenção. --------------------------------  

 ---------- Estar estipulado na lei que a violência doméstica e o assédio sexual e moral são considerados 

crimes não é suficiente porque a lei não é cumprida. ---------------------------------------------------------------------   

 ---------- A Assembleia Municipal, reunida a 22 de fevereiro delibera saudar todas as mulheres portuguesas 

e em especial as sesimbrenses, pelo seu empenho nas conquistas de novos caminhos a favor da sua 

emancipação e do reconhecimento do seu contributo para uma sociedade melhor, porque mais justa, 

igualitária e fraterna. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS agradeceu a leitura da Saudação e disse que gostaria que se pudesse dar 

conhecimento da mesma a algumas instituições, tais como: A Câmara Municipal, a APAV; a Cooperativa 

pelo sonho é que vamos, a Manifestação Nacional de Mulheres, ao Departamento Nacional de Mulheres 

Socialistas, ao Movimento das Mulheres Sociais Democratas e também aos Agrupamentos das escolas do 

Concelho, comunicação social e a CPCJ. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra à Deputada Luísa Carvalho que após cumprimentar todos os presentes, 

referiu que, de facto, as mulheres ainda ganhavam menos 15,8% do que os homens e essa diferença 

correspondia a 58 dias de trabalho pago. Existia ainda uma diferença justificativa, sendo ela 
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completamente contra as discriminações que justificassem aquela discriminação positiva. ------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra a Deputada Sandra de Carvalho que agradeceu em nome de todas as 

mulheres deputadas daquela Assembleia, o gesto carinhoso e gracioso de homenagem que lhes havia 

atribuído a segunda secretária da MESA, Conceição Gonçalves, pelo facto de as ter agraciado com um 

poster de celebração do dia 8 de março. Disse que a homenageava em nome de todas as mulheres 

daquela Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Submetida a votação, foi aprovada, por unanimidade, a Saudação subordinada ao título “Dia 

Internacional da Mulher / Pela participação em igualdade na vida social, política e cultural” -------------- 

 ---------- Seguidamente a Presidente da AMS passou à Moção enviada pelo Grupo Municipal da CDU, com 

o título: “Pela Construção de Escola Secundaria na Quinta do Conde”, que aqui se reproduz: -------------- 

 ---------- “Apesar da comunidade educativa da freguesia da Quinta do Conde, no concelho de Sesimbra, há 

muito reivindicar a construção de uma escola secundária, e de a Assembleia da República ter aprovado a 

Resolução.º 52/2016 a qual passo a citar: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Recomenda ao Governo que dê prioridade à construção de uma escola secundária na Ribeira do 

Marchante, freguesia da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra ----------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia da República, no cumprimento das disposições constitucionais que garantem o 

direito a uma educação de qualidade, para todos e em todos os níveis de ensino, e dos compromissos 

assumidos com a comunidade educativa, população e autarquias, resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 

166.º da Constituição, recomendar ao Governo que: ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 - Avalie de forma integrada o planeamento da oferta de rede escolar no distrito de Setúbal, 

considerando a acentuada reconfiguração demográfica registada, numa perspetiva de médio prazo. -----  

 ---------- 2 - Atendendo às restrições orçamentais existentes, no quadro dos mecanismos de financiamento 

atualmente disponíveis, contemple, a breve prazo, a construção de uma escola secundária na Quinta do 

Conde enquanto investimento prioritário no Plano de Intervenção em Infra-estruturas Educativas.” -------  

 ---------- O Governo tem-se remetido ao silêncio, enquanto a situação na Quinta do Conde se vai tornando 

cada vez mais grave. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As escolas que leccionam o 2º e 3º ciclo do ensino básico e o ensino secundário na Quinta do 

Conde, estão sobrelotadas. A única escola com ensino secundário na freguesia, a Escola Michel 

Giacometti, só consegue dar a resposta a cerca de 400 estudantes deste nível de ensino. As instalações 

desta escola necessitam de uma intervenção profunda em matéria de manutenção e conservação. Acresce 
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a isto o facto de as instalações serem exíguas para a população escolar, uma vez que foram projetadas 

para 600 estudantes e atualmente tem o dobro. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face a esta realidade, foram colocados dois pavilhões pré-fabricados já usados pela faculdade de 

letras na cidade universitária com mais de quatro décadas de utilização, o que para além de inaceitável é 

insustentável. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estima-se que diariamente centenas de estudantes se desloquem para os concelhos limítrofes 

para prosseguirem os seus estudos, com evidentes prejuízos, particularmente decorrente dos longos 

períodos de tempo despendido no percurso entre a residência e a escola, que em algumas situações 

chegam a atingir no total 2, 3 e até 4 horas. Obviamente que esta situação não contribui para a 

promoção do sucesso escolar. A freguesia da Quinta do Conde é dos territórios a nível nacional que tem 

registado um dos mais significativos crescimentos populacionais, sobretudo de população jovem, pelo que 

é expectável que a situação se agrave nos próximos anos. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Todos os dados disponíveis conduzem para a necessidade de se construir a escola secundária na 

Quinta do Conde com a maior brevidade. É o direito à educação e à igualdade no acesso e sucesso escolar 

que está colocado em causa e que deve ser garantido a todos os jovens. -------------------------------------------  

 ---------- Assim a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 22 de Fevereiro de 2019 delibera: ------------  

 ---------- 1-Exigir do Governo o cumprimento da Resolução da Assembleia da República n.º 52/2016 --------  

 ---------- 2-Que sejam executadas obras de reabilitação da EB 2,3/S Michel Giacometti da Quinta do Conde 

por forma a garantir as condições dignas de trabalho à comunidade escolar que utiliza este 

equipamento.” 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Rui João Rodrigues que disse que a Moção tinha a ver com a 

necessidade da construção da Escola Secundária na Quinta do Conde e que a mesma havia sido objeto de 

resolução por parte da Assembleia da Republica no ano de 2016, fruto de um baixo assinado que havia 

reunido mais de cinco mil assinaturas, mas que até hoje não tinham tido uma resposta nem positiva, nem 

negativa por parte do Governo, apenas silêncio. -------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Era esse silêncio que aquela Moção pretendia quebrar, quer na construção de uma Escola 

Secundária, quer na reabilitação da escola Michel Giacometti, que havia sido construída com a 

capacidade para 600 alunos e dava, atualmente, resposta a 400 alunos do secundário. A sua lotação total 

ultrapassava mais do dobro daquilo que era proposto, com as condições degradantes em que se 

encontrava para os alunos, para os professores e para o pessoal auxiliar que ali trabalhava. ----------------- 

 ---------- Usou da Palavra o Deputado Lobo da Silva que cumprimentou todos os presentes e, 
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relativamente à Moção, referiu que passados 4 anos ainda se assistia à apresentação daquela Moção pela 

Escola Secundária da Quinta do Conde e todos que pensavam que com a mudança de Governo se iria 

lutar pela construção da escola até que a voz lhes doesse. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, passou à leitura do ponto número 2 da Moção: ------------------------------------------------- 

 ---------- “Atendendo às restrições orçamentais existentes, no quadro dos mecanismos de financiamento 

atualmente disponíveis, contemple, a breve prazo, a construção…” -------------------------------------------------- 

 ---------- Salientando a expressão “Restrições orçamentais existentes” questionou à CDU quais as restrições 

orçamentais que existiam com o Governo atual. Realmente já tinham existido restrições orçamentais e 

toda a gente sabia o porquê, mas agora não havia nada disso, o País ia “de vento em popa”, os números 

assim o diziam.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concordava que deveriam de haver opções e teriam de avaliar caso tivessem de escolher entre 

dar o dinheiro a enfermeiros ou construir a escola secundária, mas não via o País a atravessar uma crise 

financeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que era evidente que iriam votar favoravelmente sobre aquela Moção, no entanto gostaria 

que a CDU aceitasse a inclusão do envio do documento às Associações de Pais. --------------------------------- 

 ---------- O Deputado Rui Rodrigues Cumprimentou todos os presentes e desculpou-se pelo facto de não o 

ter feito na sua primeira intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que o Deputado Lobo da Silva estava distraído ou então não havia lido a Moção. ---------- 

 ---------- De seguida leu a seguinte parte do documento: ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Apesar da comunidade educativa da Freguesia da Quinta do Conde, no Concelho de Sesimbra, há 

muito reivindicar a construção de uma escola secundária, e de a Assembleia da República ter aprovado a 

Resolução.º 52/2016 a qual passo a citar: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Recomenda ao Governo que dê prioridade à construção de uma escola secundária na Ribeira do 

Marchante, Freguesia da Quinta do Conde, Concelho de Sesimbra ---------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia da República, no cumprimento das disposições constitucionais que garantem o 

direito a uma educação de qualidade, para todos e em todos os níveis de ensino, e dos compromissos 

assumidos com a comunidade educativa, população e autarquias, resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 

166.º da Constituição, recomendar ao Governo que: ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 - Avalie de forma integrada o planeamento da oferta de rede escolar no distrito de Setúbal, 

considerando a acentuada reconfiguração demográfica registada, numa perspetiva de médio prazo. -----  
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 ---------- 2 - Atendendo às restrições orçamentais existentes, no quadro dos mecanismos de financiamento 

atualmente disponíveis, contemple, a breve prazo, a construção de uma escola secundária na Quinta do 

Conde enquanto investimento prioritário no Plano de Intervenção em Infraestruturas Educativas.” --------  

 ---------- Disse que aquele texto era a resolução do Concelho de Ministros e que a CDU não referia a 

existência de constrangimentos atuais, mas sim o silencio a que o Governo se tinha vindo a remeter 

enquanto a situação da Quinta do Conde se agravava. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva agradeceu o esclarecimento e disse que a leitura daquele ponto o 

tinha deixado perturbado, pois ainda era do tempo em que se falava muito daquilo que o PSD não fazia e 

então não havia interpretado corretamente a pontuação. Acrescentou que era lamentável que após 4 

anos a escola ainda não estivesse construída. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Deputado Rui Rodrigues disse que concordava com o envio do documento à Associação de Pais 

e acrescentou que seria enviado também à Associação de estudantes. --------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Sérgio Faias que após cumprimentar todos os presentes 

referiu que o PS reconhecia as necessidades do reforço do investimento na educação e que a educação 

era um elemento fundamental no desenvolvimento e na competitividade do País bem como na 

preparação das novas gerações. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sabiam que tinham de ter alguma ponderação orçamental no sentido de garantir que não 

caíssem em situações menos apetecíveis em termos de condições económicas do País, e daí que o 

investimento devesse ser feito com alguma ponderação. No entanto, reconheciam que aquele 

investimento, na educação, na freguesia da Quinta do Conde, era essencial para uma freguesia que 

naquele momento se encontrava deficitária em termos de equipamentos dessa área. ------------------------- 

 ---------- Reconheceu que aquele era um investimento que devia de ter especial prioridade mas que 

deveria ser concertado com investimentos já feitos anteriormente noutros concelhos vizinhos, e nesse 

sentido, talvez os proponentes pudessem falar com alguns dos seus camaradas no sentido de sensibilizar 

para aquela necessidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que se tinham apercebido da existência de concelhos vizinhos a quem aquela situação 

interessava porque tinham equipamentos com um nível baixo de lotação que iriam deixar de ter procura 

quando houvesse a construção do equipamento no Concelho de Sesimbra e que daí advinham algumas 

pressões para que o investimento não acontecesse. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Considerando que aquela Moção fazia sentido para o benefício do Concelho e dos munícipes, 

sugeriu que fosse dado conhecimento do mesmo ao Conselho Municipal de Educação, e pelo motivo de 
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que existiam alguns Concelhos em torno do Concelho de Sesimbra que teriam algum interesse em que 

não se construísse, considerava importante que se desse conhecimento da Moção à Associação de 

Municípios da região de Setúbal para que pudesse distribuir pelos seus associados e interceder. ----------- 

 ----------  Uma vez que o Concelho de Sesimbra pagava quotas à Associação, esta deveria de ter como 

obrigação defender os interesses do Concelho de Sesimbra e pelo menos, junto dos outros concelhos, 

influenciar para que não dificultassem que o investimento fosse feito. --------------------------------------------- 

 ---------- Na parte final da Moção, nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  “Assim a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 22 de Fevereiro de 2019 delibera:  ----------  

 ---------- 1-Exigir do Governo o cumprimento da Resolução da Assembleia da República n.º 52/2016” 

 ---------- Propôs que fosse substituída a palavra “Exigir” por “requerer”. -------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse que julgava ser mais operacional que se enviasse o documento aos 

Municípios da Área Metropolitana de Lisboa e Península de Setúbal, até porque ao nível da junta 

metropolitana existia um grupo de trabalho ao nível da Educação e seria pertinente que esta situação 

lhes fosse colocada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Miguel Ribeiro que cumprimentou todos os presentes e, 

relativamente à Moção pela construção da Escola Secundária na Quinta do conde, disse que se tratava de 

uma guerra antiga e que todas as forças partidárias representadas naquela Assembleia tinham vindo a 

unir esforços no sentido de aprovar vários documentos que forçassem os Governos que se tinham vindo a 

suceder a construir a escola, mas aparentemente não tinha surtido efeito.---------------------------------------- 

 ---------- Pois se alguém tinha esperança que com aquele Governo as coisas mudassem de alguma forma, 

enganou-se. Pelos vistos não seria ainda que aquele assunto teria a atenção merecida. ----------------------- 

 ---------- Disse que compreendia tudo aquilo que tinha sido dito, no entanto gostaria de deixar um 

contributo à Moção sugerindo que alterassem a palavra “exigir” pela palavra “reclamar”, já que julgava 

que funcionava como um meio-termo entre “exigir” e “requerer”. A palavra “Requerer” era demasiado 

fraquinha em relação às necessidades da Freguesia da Quinta do Conde.  ----------------------------------------- 

 ---------- Tinham de reclamar, e reclamar de viva voz, porque aquilo que se tinha verificado era que o 

Distrito de Setúbal estava votado à sua sorte. Era um distrito que precisava de um investimento maior e 

isso não se tinha ainda verificado. Ou os Deputados da Assembleia da Republica pelo Município de 

Setúbal andavam a dormir e não faziam o seu trabalho, ou o Distrito de Setúbal não estava no plano 

daquele Governo e dos próximos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS questionou aos proponentes do documento se aceitavam as alterações 
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sugeridas pelo Deputado Sérgio Faias e pelo Deputado Miguel Ribeiro. -------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Rui Rodrigues disse que achava a palavra “reclamar” mais forte, mas entre as 

palavras “exigir” e “requerer”, disse que não deviam de requerer o que já havia sido requerido pela 

população e ao que o Governo não tinha dado resposta. Aquilo que a população exigia e reclamava, era 

que a construção da escola fosse efetuada. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente ao Deputado Sérgio Faias ter referido que existiam escolas perto da Quinta do 

Conde com um baixo nível de lotação, questionou quais eram e a que distância estavam da Quinta do 

Conde.-  Acrescentou que a CDU entendia que a palavra “Exigir” se deveria de manter na Moção.

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que no passado, as pessoas que agora diziam “requerer”, diziam 

“exigir”, portanto, concordava com a palavra “exigir” e votava favoravelmente àquela Moção com essa 

palavra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que percebendo que as três palavras são sinónimos, a intensidade 

com que eram aplicadas acabava por ser diferente. Deveriam de ter algum cuidado nas expressões que 

usavam, e nesse sentido entendiam que a proposta do MSU relativamente à palavra “reclamar” os 

satisfazia completamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à questão colocada pelo Deputado Rui Rodrigues sobre as escolas com um baixo 

nível de lotação perto da Quinta do Conde, referiu que no Concelho de Setúbal a situação mais gritante 

era a Escola das Manteigadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Rui Rodrigues questionou a quantos quilómetros de distância ficava da escola da 

Quinta do Conde.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  O Deputado Sérgio Faias disse que a escola ficava a cerca de 30 quilómetros, mas a questão era 

que, tendo em conta que as outras escolas não tinham alunos, era normal que os alunos fossem 

colocados onde houvesse vaga. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Deputado Rui Rodrigues disse que 60 quilómetros era a distância que alguns alunos faziam, 

com a carência de transportes públicos existente, que obrigava a deslocações diárias na ordem de uma 

ou duas horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à alteração da palavra “exigir” na Moção, disse que a CDU manteria a palavra 

porque de facto se tratava de uma exigência, poderiam acrescentar as palavras sugeridas, mas não 

abdicariam da palavra “exigir”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que quando referiu a Escola das Manteigadas, apesar de existirem 

outras em Palmela e no Seixal, queria dizer era que aqueles Concelhos, pelo facto de não terem alunos 
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suficientes para as escolas, não tinham tido qualquer atitude de facilitação para que aquela situação na 

Quinta do Conde ocorresse e sempre que possível haviam contrariado que aquele investimento fosse 

feito. Daí a necessidade de dar conhecimento à Associação de Municípios da Região de Setúbal, e à Área 

Metropolitana de Lisboa, para que defendessem o Concelho de Sesimbra face aos outros Concelhos. ---- 

 ---------- Acrescentou que não seria pelo uso da palavra “exigir” que deixariam de votar a favor da Moção.

 ---------- Tomou o uso da palavra o Presidente da CMS que após cumprimentar todos os presentes referiu 

que o Município de Sesimbra tinha vindo a reunir com alguma regularidade com a Secretaria de Estado da 

Educação para discutir sobre um assunto de matérias relacionadas com estabelecimentos de ensino do 

2º, 3º Ciclo e secundário.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que existia um contrato de financiamento assinado para ampliação e reabilitação da 

Escola Navegador Rodrigues Soromenho, e a questão da construção da Escola Secundária na Quinta do 

Conde era uma matéria que insistentemente tinha vindo a ser colocada, tanto por ele como pela Vice-

Presidente, a quem pertencia o pelouro da área da Educação, como sendo uma necessidade tremenda. - 

 ---------- Todas as forças políticas, não só na Assembleia municipal, mas também na Assembleia da 

Republica haviam apresentado projetos de resolução. Não se colocava a questão de haver mais ou menos 

Municípios que estariam contrariados com a construção da escola, o grande problema é que em todos os 

municípios, sem exceção, aquilo que se tinha vindo a assistir ao longo de décadas era um 

desinvestimento total, quer na construção de novos edifícios, quer na reabilitação de edifícios existentes 

do 2º, 3º ciclo e secundário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não pretendia dissociar aquela matéria da descentralização na área da educação, mas todos os 

municípios, não pela questão de serem mais ou menos contrariados, tinham problemas e um conjunto de 

edifícios escolares de 2º, 3º ciclo e secundário em estados deploráveis que precisavam de investimento 

por parte da Administração Central, que nas últimas décadas não tinha existido. -------------------------------- 

 ---------- Por outro lado, o que tinha vindo a acontecer transversalmente por todos os municípios era um 

investimento claro nos equipamentos do primeiro ciclo e pré-escolar, tanto na melhoria dos 

equipamentos como na oferta da rede, otimizando até a própria rede em função da procura, com um 

reforço claro na rede do pré-escolar em articulação com a própria rede solidária e que não era 

acompanhada naqueles níveis de ensino e naqueles equipamentos. ------------------------------------------------ 

 ---------- Era uma área onde existia muita carência e todos os municípios tentavam, dentro daquilo que 

eram as suas possibilidades de reivindicação junto da tutela, que pudessem existir investimentos na área 

da Educação, particularmente naqueles níveis de ensino. -------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Referiu que nas últimas reuniões, informalmente, haviam colocado a possibilidade de a Câmara 

assumir a execução do projeto da Escola Secundária, o que havia sido alavancado neste ultimo ano e 

meio era que não existia a disponibilidade financeira para a construção de uma escola de raiz. Como 

havia já um investimento de 3 milhões de euros para a construção e reabilitação da Escola Navegador 

Rodrigues Soromenho e em função do conjunto de necessidades existentes pelo País, seria difícil justificar 

a construção e um investimento ainda maior no Concelho de Sesimbra. ------------------------------------------- 

 ---------- Foi colocada, embora nunca formalmente, a possibilidade da ampliação da Escola Michel 

Giacometti com cerca de 20 salas, de forma a aumentar a oferta do secundário daquele estabelecimento 

de ensino, que coincidentemente estaria a precisar também de uma reabilitação já que nunca tinha tido 

uma reabilitação desde a sua construção, a não ser pequenos remendos em função daquilo que eram as 

necessidades quotidianas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  O posicionamento da Câmara Municipal ao longo do último ano e meio havia sido o de dizer que 

não abdicaria da construção de uma escola secundária, pois os números falavam por si, não só os 

existentes mas os que a carta educativa indicava em termos de crescimento de população para a 

construção de uma escola secundária, mas que estariam disponíveis, num quadro mais formal, de avaliar 

a ampliação e reabilitação da Escola Michel Giacometti. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- O que se tinha vindo a acontecer nos últimos anos era que, o município que tivesse mais 

disponibilidade para pagar uma parte significativa da escola, nomeadamente a comparticipação nacional 

de fundos comunitários, era o município onde faria mais falta a implementação da escola, não pelas 

necessidades efetivas da população escolar, mas por a disponibilidade financeira se sobrepor a qualquer 

necessidade. Isso tinha vindo a ser prática comum quer a nível da educação, quer a nível da saúde. ------- 

 ---------- Referiu que registava a evolução do PS no seu posicionamento relativamente àquela matéria, 

porque se recordava de que há três anos atrás, naquela Assembleia, o PS havia colocado muitas reservas 

relativamente a uma Moção sobre o mesmo assunto, apresentada pelo PSD, pelo facto de a mesma exigir 

a colocação da escola secundária no início do mandato do atual Governo. ---------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS Colocou a votação a Moção: “Pela Construção de Escola Secundária na 

Quinta do Conde”, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Deu continuidade com a Moção: “Pelo respeito pela Dignidade Humana e Contra a Violência 

Doméstica”, que aqui se reproduz: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “No passado dia 30 de Novembro de 2018, a Assembleia Municipal de Sesimbra, saudou o Dia 
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Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, celebrado a 25 de novembro, para 

alertar e sensibilizar uma vez mais, a sociedade para os vários casos de violência contra as mulheres.  ----  

 ---------- A Declaração Universal dos direitos do homem no seu artº1º estabelece que “Todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.” A Violência Doméstica é um atentado à 

dignidade do Ser Humano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A violência doméstica é um problema transversal, ocorre em diferentes contextos, 

independentemente de fatores sociais, económicos, culturais, etários, verificando-se uma prevalência de 

vítimas do sexo feminino, bem como uma crescente exposição estatística de vítimas de escalões etários 

mais elevados.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A violência ocorre, fundamentalmente no espaço privado do lar, e dada a fragilidade das vítimas, 

esta problemática requer por parte das autoridades policiais uma atenção especial, na garantia da 

segurança e proteção das vítimas, salvaguarda e preservação dos seus direitos no respeito da lei.  ---------  

 ---------- O Código Penal Português no seu artº 152º prevê e pune os crimes de violência doméstica que 

assumem natureza de “crime público”, não dependendo de queixa por parte da vítima, bastando denúncia 

ou o conhecimento do crime, para que o Ministério Público promova o processo.  -------------------------------  

 ---------- Segundo o estudo Violência no Namoro 2019, apresentado pela União de Mulheres Alternativa e 

Resposta (UMAR) 58% dos jovens que namoram ou já namoraram afirmam ter sofrido alguma forma de 

violência durante o namoro e 67% acham isso natural.  -----------------------------------------------------------------  

 ---------- O jornal Expresso, dá conta que a Procuradoria-Geral da República abriu 29.734 inquéritos por 

crimes de violência doméstica em 2018.São 81 por dia, três por hora, um a cada 20 minutos. Um aumento 

de 11%, em relação a 2017, um dos valores mais altos de sempre. ---------------------------------------------------  

 ---------- Segundo o observatório de mulheres assassinadas 503 mulheres foram mortas em contextos de 

violência doméstica ou de género entre 2004 e o final de 2018. Em 2018, 28 mulheres foram assassinadas. 

Desde o início deste ano (2019)  já foram mortas Onze mulheres e uma criança em crimes de violência 

doméstica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Convenção dos Direitos da Criança consagrada pela ONU em 1989, foi ratificada em Portugal 

em 21 de setembro de 1990, um instrumento de defesa incondicional e universal de direitos considerados 

fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças e, por conseguinte, essencial para o futuro da 

humanidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

https://www.publico.pt/2019/02/14/sociedade/noticia/violencia-domestica-mulheres-crime-policia-judiciaria-1861769#gs.s9N3qRZ3
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 ---------- O conceito Superior interesse da criança, emerge dentro da cultura da criança e dos direitos da 

própria criança; o respeito pelo Interesse Superior da Criança, assenta um conjunto de medidas que visam 

assegurar às crianças determinados direitos. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No caso de “Lara” o sistema falhou e o estado não a conseguiu proteger. Quantas “Helenas”, 

“Sandras” e quantas mais “Laras”, vítimas de violência doméstica, precisam de existir para que a 

sociedade acorde? Quantas mais vítimas de violência doméstica serão necessárias, para que o estado 

assegure um dos maiores dos direitos dos cidadãos, o direito à Vida! Não são números, não são 

estatísticas, são pessoas que foram inscritas no mapa de mulheres mortas em Portugal em contexto de 

violência doméstica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Perante esta realidade realça-se a necessidade e urgência de uma intervenção o mais precoce e 

eficaz, no sentido de prevenir a violência sob todas as formas, constituindo-se de maior importância, 

educar para uma cultura dos afetos, do respeito pelo outro e por si próprio, pelo respeito da dignidade 

humana, de tolerância e de cidadania. ---------------------------------------------------------------------------------------    

 ---------- É urgente privilegiar equipas multidisciplinares e integradas, nas áreas da Saúde, Educação, 

Segurança e Justiça, onde as vítimas possam ser protegidas e garantir a sua segurança sem que tenham 

de sair seu meio social, originando que sejam duplamente vítimas, vítimas de quem as agride e do próprio 

sistema. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, tendo em consideração os valores fundamentais da Constituição da República Portuguesa, 

no respeito pelo princípio da igualdade das dimensões da violência, como elemento indissociável da 

efetivação dos seus direitos liberdades e garantias, designadamente, o direito à vida e à integridade física, 

pela dignidade humana e combate à violência doméstica, a Assembleia Municipal de Sesimbra, na sua 

reunião de 22 de fevereiro de 2019, delibera:  ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Manifestar o seu apoio a todas a vítimas e familiares de violência doméstica; ------------------------  

 ---------- - Manifestar junto do governo a necessidade de promover medidas legais que reforcem a 

proteção das vítimas de violência, através da criação de condições sociais e económicas que assegurem a 

autonomia e independência das mulheres vítimas de violência; -------------------------------------------------------  

 ---------- - Pugnar pela criação e funcionamento de uma rede institucional de estruturas nacionais (a 

Comissão Nacional de Prevenção e de Proteção das Vítimas de Violência) e locais (a Comissão de Proteção 

e Apoio às Vítimas de Violência por distrito e regiões autónomas e sempre que necessário um centro de 

atendimento e núcleos onde se justifique) que visem o combate à violência e o apoio as mulheres vítimas 

de violência doméstica; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- - Exigir ao estado português que as medidas a implementar para 2019, contemplem a agilização, 

desburocratização e sistemas integrados de processos e entre as várias entidades envolvidas na 

problemática da violência doméstica e o Superior Interesse da vítima e das crianças, cujas estruturas 

sejam capacitadas em termos de recursos (técnicos e humanos) com profissionais especializados, entre 

várias áreas, nomeadamente, no campo do direito e da justiça e investigação criminal e da psicologia 

forense.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Presidente da AMS questionou se a CDU tinha alguma observação relativamente à Moção em 

questão e referiu que a Moção tinha conteúdos jurídicos e referências culturais, sociais e profissionais, 

portanto era fundamental que a Assembleia tivesse uma posição sobre aquela situação tão degradante 

para as mulheres e para a Sociedade Portuguesa. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que felizmente, no que era o contexto nacional e Europeu, as 

questões do respeito pela dignidade humana tinham tido uma crescente evolução em que a Europa e 

Portugal se tinham tornado uma referência.-------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à violência doméstica referiu que era um tema que os preocupava e que no início 

do ano se tinha verificado um conjunto de situações que preocupava a todos e então deveriam de se 

manter unidos e em alerta, mesmo reconhecendo que no espaço Português e Europeu a situação era 

muito melhor do que se via no resto do mundo. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu a violência cometida contra cidadãos que queriam receber assistência humanitária na 

Venezuela e acrescentou que no ano de 2016, na conferência para a cooperação internacional da 

igualdade de gênero, havia sido apresentado um estudo que referia que 50% das mulheres na Venezuela 

sofria de violência doméstica, e em 2017, o observatório Venezuelano da violência, apresentou os 

resultados da violência no País, referindo que existia uma nova forma de criminalidade vinculada à 

agressividade pela fome e escassez de bens alimentares e muitas vezes as disputas familiares levavam à 

violência domestica quando os membros da família discutiam pelos poucos alimentos que haviam no lar.

 ---------- Tomou o uso da palavra a Deputada Paula Rodrigues que cumprimentou todos os presentes e 

referiu que efetivamente existia um avanço relativamente ao combate da violência domestica, no 

entanto, a importância da execução e da aplicação de medidas concretas era cada vez mais necessário, 

como: Recursos Humanos, meios materiais e técnicos especializados para que o combate à violência 

doméstica não ficasse apenas no papel mas para que passasse à ação. --------------------------------------------- 

 ----------  Recordou que 503 mulheres tinham sido mortas em contexto de violência doméstica ou de 

género entre 2004 e o final de 2018. Em 2018, 28 mulheres tinham sido assassinadas e, em 2019, até ao 
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mês de fevereiro já haviam sido assassinadas 11 mulheres e uma criança. ----------------------------------------- 

 ---------- Um estudo de violência no namoro em 2018 referia que 58% dos jovens que namoravam 

afirmavam ter sofrido alguma forma de violência e 67% dos jovens achavam isso natural. Questionou que 

cidadãos seriam aqueles jovens no futuro quando achavam que a violência era natural. ---------------------- 

 ---------- Disse que queria reforçar o respeito pela dignidade humana e pelos direitos humanos, e também 

a emergente necessidade de, no âmbito da saúde, se destacar a educação para uma cultura de afetos, de 

tolerância e de cidadania. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Aquela Assembleia considerava importante que o Governo passasse a ter e a criar situações para 

a agilização de processos, desburocratização dos sistemas integrados nos processos entre as várias 

entidades na problemática da violência doméstica, no superior interesse da vítima e das próprias 

crianças, com meios humanos, recursos técnicos e profissionais especializados nas áreas do campo do 

Direito, da justiça, investigação criminal e Psicologia Forense. --------------------------------------------------------- 

 ---------- Que Pugnasse pela criação e funcionamento de uma rede institucional de estrutura nacional e 

local, que visasse pela violência e o apoio a mulheres vítimas de violência domestica. ------------------------- 

 ---------- Também manifestar junto do Governo, a necessidade de promover medidas legais que 

reforçassem a proteção das vítimas de violência, através da criação de condições sociais e económicas 

que assegurassem uma verdadeira autonomia e independência das mulheres vítimas de violência. -------- 

 ---------- Referiu que existiam planos nacionais e legislação mas que deviam de passar definitivamente 

para a ação e não se deixarem ficar apenas pelo papel. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedido o uso da palavra ao Deputado João Valente que após cumprimentar todos os 

presentes, dirigindo-se à bancada do PS, leu o título da Moção e disse que julgava estar perante um 

documento nacional e não internacional, mas já que tinham abordado temas internacionais, julgava que 

o senhor deputado Sérgio Faias fosse falar das vítimas de violência doméstica em França, do facto de 

todos os dias uma mulher em França ser agredida e de o Presidente perdoar pessoas que tinham 

cometido violência doméstica. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ou também abordar a situação da Arábia Saudita e da Lei Islâmica. Aconselhou a bancada do PS a 

ler o que as mulheres não podiam fazer na Arábia Saudita, como por exemplo, ir buscar justiça contra as 

agressões a que eram submetidas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro disse que ao contrário dos seus colegas da CDU achava que a 

intervenção do deputado Sérgio Faias tinha sido perfeitamente legítima, pois a Moção também falava em 

dignidade humana e o exemplo referido sobre a Venezuela era um claro atentado à dignidade humana. 
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 ---------- Acreditava que o Partido Comunista Português fosse um partido maduro mas com a letra 

pequenina e não com a letra grande. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva referiu que o PSD não iria entrar naquele tipo de diálogo porque o 

tema merecia ser tratado com dignidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à questão da deputada Paula Rodrigues sobre que cidadãos seriam os jovens que 

consideravam a violência natural, referiu que não eram só os jovens a pensar daquela forma e não era só 

o Governo que tinha de fazer alguma coisa, pois o Poder Judicial em Portugal tinha uma grande 

responsabilidade sobre o assunto mas neles ninguém tocava. --------------------------------------------------------- 

 ---------- Passou a ler a seguinte notícia:  -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Um acórdão do tribunal da relação do Porto, redigido pelo Juiz desembargador, Neto de Moura, 

e assinado também por Maria Luísa Arantes, justifica a manutenção da pena suspensa para um homem 

que agrediu violentamente a mulher com uma moca com pregos, para explicar que o adultério da mulher 

é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Os Magistrados argumentam que há sociedades em que a mulher adúltera é alvo de lapidação 

até à morte, que na Bíblia podemos ler que a mulher adultera deve de ser punida com a morte, e ainda 

que o código penal de 1886 punia com uma pena pouco mais do que simbólica o homem que, achando a 

sua mulher em adultério, a matasse. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Segundo o acórdão, o adultério da mulher é uma conduta que a sociedade sempre condenou. São 

as mulheres honestas, as primeiras a estigmatizar as adúlteras, e por isso, a sociedade vê com alguma 

compreensão a violência exercida pelo homem traído, vexado e humilhado pela mulher.” -------------------- 

 ---------- Disse que enquanto não existisse outro tipo de comportamento em termos de justiça, 

poderíamos fazer muitas Moções e reclamar muita coisa, mas não iriamos chegar a lado nenhum 

enquanto houvessem pessoas que em vez de defender as mulheres elaborassem acórdãos daqueles. ---- 

 ---------- A mulher violentada, normalmente ainda era mais violentada porque era ela que saia de casa 

para recorrer aos abrigos e se defender dos agressores, bem como era obrigada a abandonar a casa e a 

viver no anonimato por receio de ser encontrada pelo agressor. ----------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que ouvia falar na agressão física, moral e sexual às mulheres, mas também não nos 

podíamos esquecer que existiam homens violentados. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Deputada Bertina Duarte cumprimentou todos os presentes e disse que era evidente que 

todos ficassem chocados com a violência doméstica e que concordassem com aquela Moção, mas um 

caso isolado na justiça não revelaria a realidade do nosso País. ------------------------------------------------------- 
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 ---------- Referiu que em relação aos crimes de violência doméstica a justiça funcionava e existiam muitos 

acórdãos de condenações por esse crime mas evidentemente era muito difícil apresentar provas, pois 

normalmente não existiam testemunhas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O juiz que constava no documento lido pelo deputado Lobo da Silva tratava-se de um caso 

isolado, apesar de existirem muitas sentenças com as quais não concordavam, mas para isso é que 

existiam os recursos e as advertências do Conselho superior de Magistratura a esses juízes. ----------------- 

 ---------- Disse que podia garantir que a justiça relativamente a crimes de violência domestica no nosso 

País funcionava, e só não funcionava mais porque normalmente era um crime de prova muito difícil.  ---- 

 ---------- Tratava-se de crime público que não admitia desistência de queixa, mas caso admitisse, existiriam 

muitas desistências. O facto de não permitir só demonstrava que a justiça tentava fazer o melhor 

naquelas situações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Solicitou que o documento fosse dado a conhecer também à Associação de Mulheres Juristas 

uma vez que elas tinham vindo a manter uma luta relativamente àquela questão. ------------------------------ 

 ---------- A Deputada Sandra Carvalho referiu que ninguém compreendia a intervenção da Deputada 

Bertina Duarte, pois acreditava que algo funcionava mas garantias ninguém podia dar. ----------------------- 

 ----------  Quem tinha conhecimento do funcionamento da justiça, quer sobre a violência entre casal quer 

contra qualquer tipo de violência contra as mulheres, sabia que não funcionava porque a justiça era lenta 

e cara. Apesar de se tratar de um crime de difícil prova, ainda existia uma questão cultural muito grave 

para ultrapassar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que a violência contra as mulheres, fosse por mutilação genital feminina, agressão 

entre casal ou qualquer tipo de violência, hoje em dia já não se tratava de uma questão politica ou 

financeira, mas sim cultural e internacional, porque não existiam países que, apesar de se gabarem de 

grandes defensores de Direitos Humanos, não tivessem uma mancha muito negra no que dizia respeito à 

violência Doméstica.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que se recusava a entrar numa discussão que referisse a existência de maior violência num 

País do que no outro porque bastava existir uma única mulher violentada para fazer sentido reclamar 

contra aquela injustiça.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse ainda que tinha muito orgulho na posição que o Partido Comunista Português tinha vindo a 

tomar relativamente a esta matéria e era de facto um Partido maduro porque se tinha debatido contra 

toda e qualquer violência contra as mulheres. Existiam inúmeros documentos e movimentações de 

comunistas portugueses relativamente à violência contra as mulheres. -------------------------------------------- 
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 ---------- Existia muito trabalho ainda por fazer e aquela era uma discussão que não se devia de abrandar, 

quando muito acentuar, fazer mais pressão e tornar prioritário, no sentido de erradicar qualquer tipo de 

violência contra as mulheres. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou da palavra o Deputado José Guerra, que cumprimentou todos os presentes e disse que 

discordava completamente com a questão ali levantada sobre o acórdão referido pelo Deputado Lobo da 

Silva se tratar de um caso único, porque a questão da justiça relativamente a casos a violência doméstica 

era sistémica e não individual. Bastava analisar que, das condenações em tribunal por violência 

doméstica, apenas 1% dos condenados cumpria prisão efetiva. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Em alguns casos saíam com a condenação de não se poderem aproximar da vítima e passados uns 

tempos matavam a vítima. Tinha a ver com toda uma tradição da justiça em si e do ensino dos Juízes, 

como se podia verificar na análise do caso em que o Juiz Moura Neto nem sequer havia tomado uma 

posição de aplicar um castigo efetivo, apenas uma advertência ------------------------------------------------------- 

 ---------- A Deputada Bertina Cardoso referiu que o crime de violência doméstica apenas permitia pena de 

prisão suspensa ou efetiva e podia garantir que a maioria das pessoas acusadas por violência doméstica 

eram condenadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Paulo Caetano que após cumprimentar todos os presentes 

referiu que a questão cultural prevalecia sobre outras questões e falava-se muito dobre o que acontecia 

em Portugal mas as noticias mais recentes mostravam que em Espanha a situação ainda era muito pior. 

 ---------- Manifestou desagrado pelo Deputado João Valente ter apontado à bancada do PS a necessidade 

de prestarem atenção àquilo que se passava na Arábia Saudita e Venezuela. A questão da Venezuela era 

uma noticia que havia saído naquele dia e parecia lhe pertinente abordar, já na Arábia Saudita não tinha 

existido nenhuma noticia naquele dia mas haveria eventualmente nos restantes dias noticias 

preocupantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Reconheceu que o Partido Comunista Português tinha maturidade na defesa dos direitos da 

mulher, mas gostaria muito que tivesse o mesmo tipo de atitude perante os direitos dos homossexuais 

bem como da violência sobre os mesmos, o que incluía também muitas mulheres. ----------------------------- 

 ---------- De seguida, a Presidente da AMS colocou a votação Moção “Pelo respeito pela Dignidade 

Humana e Contra a Violência Doméstica”, que foi aprovada por unanimidade.---------------------------------- 

 ---------- Informou que, como já tinham concluído uma hora de PAOD e ainda faltavam dois documentos, 

passariam ao período aberto à intervenção dos cidadãos para depois retornar ao PAOD. --------------------- 

 ---------- Seguidamente declarou aberto o Período de Intervenção Aberto aos Cidadãos e cedeu a palavra 
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ao munícipe António Victor, que cumprimentou todos os presentes e referiu que antes de mais gostaria 

de demonstrar a sua solidariedade às mulheres que sofriam de violência doméstica, que tinha 

conhecimento da situação relativa a esse tema nos países Árabes e Africanos onde já tinha trabalhado. - 

 ---------- Agradeceu ao Vereador Sérgio Marcelino pela reposição da calçada na sua rua e dos caixotes do 

lixo que não eram limpos há cinco anos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida referiu que nas ruas da Maçã se limpavam as ervas mas não se limpava a terra e 

outras coisas mais que existiam nas valetas. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que numa reunião feita no mês de março do ano anterior já havia falado com o Senhor 

Presidente da CMS sobre a situação da Rua das Laranjeiras, junto a Calhariz, relativamente às valetas que 

se encontravam cheias de terra e a água fluvial que seguia para a estrada onde ninguém conseguia passar 

sem se molhar, mas até então, nada nada havia sido feito e por esse motivo se encontrava ali para expor 

a situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Junto à rua das Laranjeiras, mais especificamente na rua das Tangeras, existia uma vala com 

esgotos a céu aberto desde antes de estarem terminados os saneamentos da aldeia. Naquela semana 

existia um cheiro na aldeia que não se aguentava. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Solicitou a colocação de mais um ecoponto. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que nas estradas da Maçã era impossível andar de bicicleta à conta dos buracos 

existentes e acrescentou que se algum dia rebentasse algum pneu teria de chamar o reboque para o 

poder substituir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- As condutas da água continuavam a rebentar dentro da Aldeia da Maçã e quando reparavam as 

condutas retiravam as pedras da calçada, deixavam encostadas ao muro e nunca mais ninguém as 

repunha.Informou que tinha enviado, no dia 17 de novembro, ao Vereador José Polido, um email e ate à 

data não tinha obtido resposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que vivia na Maçã acerca de 42/43 anos e conhecia bem os trabalhos que já haviam sido 

feitos na aldeia, nos quais havia colaborado. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, apresentou algumas fotografias das situações expostas. ------------------------------------- 

 ---------- Referiu que entre a antiga Escola da Maçã e o Campo de Ténis, existia uma vala das águas fluviais 

que continha silvas que não era limpa aos anos. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Morava na Rua dos Limoeiros onde haviam tapado as águas fluviais do aqueduto que lá existia. A 

água ia para a estrada ou para o quintal de uma senhora que lá morava que também já tinha apresentado 

uma reclamação à camara e nada tinha sido feito. Deviam de arranjar uma passagem para as águas 
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seguirem para a vala. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS deu a palavra ao Presidente da CMS que referiu que o Senhor António 

Victor já havia colocado todas aquelas questões, e outras mais, numa reunião. ---------------------------------- 

 ---------- Relativamente à limpeza das bermas disse que tinha vindo a ser negociado com as Juntas de 

Freguesia conseguir dar uma maior resposta às necessidades e uma efetiva limpeza às bermas e valetas 

pertencentes à Freguesia do Castelo. Não eram indissociáveis os constrangimentos que o município e a 

Junta de Freguesia tinham vindo a sentir com a dificuldade na contratação de pessoal.  ----------------------- 

 ---------- Uma das apostas era o aumento de trabalhadores nas áreas operacionais, de forma a conseguir 

ter uma resposta e atuação mais premente na matéria da limpeza dos passeios e das bermas.    ----------- 

 ---------- Não era uma matéria que pudesse dizer que conseguiriam resolver de um dia para o outro mas 

um dos grandes objetivos dos dois últimos orçamentos, era precisamente o reforço dos recursos 

humanos, tendo como principio o alargamento das descentralizações para as Juntas de Freguesia, neste 

caso em particular, a do Castelo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Pretendia-se alargar a toda a área da freguesia, a limpeza das bermas e passeios, que apesar de 

se tratar de uma responsabilidade da câmara, pelo fator da proximidade, a JFC tinha vindo a atuar 

melhor.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No que dizia respeito ao estado em que se encontravam as estradas, disse que sabia que estavam 

lastimáveis, mas tinham um plano de pavimentações para todo o Concelho, estava identificado, em 

termos de investimento, cerca de 4 milhões em repavimentações. Um dos grandes problemas com as 

repavimentações era ter de se fazer simultaneamente uma rede de águas fluviais e um encaminhamento 

das águas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Estava a ser já dinamizado o procedimento de repavimentação do conjunto de arruamentos na 

Maçã (Laranjeira, Macieira, Tangeras e Pinheiro). Tinham identificado, em termos de necessidade de 

pavimentações no Concelho, com grande foco na Freguesia do Castelo, quase 4 milhões de euros. Para 

aquele ano previa-se fazer cerca de 600 mil euros, mas, pela revisão de preço e pela necessidade do 

encaminhamento de águas, tudo apontava para 1 milhão. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Os procedimentos, por norma, demoravam cerca de 6 meses, se estava em procedimento era 

expectável que pudesse iniciar ainda naquele ano ou no próximo. --------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente aos contentores, disse que estava em procedimento de aquisição um veículo para 

lavagem de contentores até lá estaria adjudicada uma empresa externa, o que era caro. Acrescentou que 

tinham vindo, dentro das possibilidades, a melhorar o espaço público e sobretudo as matérias de higiene 
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e limpeza urbana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Referiu que estava previsto implementar na Maçã a instalação de um REMOVE, para os resíduos 

verdes que persistiam nas bermas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente a um assunto que o Sr. Victor havia mencionado na reunião com o PCMS, sobre os 

atrasos por parte da CMS das respostas às notificações para as ligações do esgoto, referiu que naquele 

momento estavam a retomar todos os procedimentos. ----------------------------------------------------------------- 

 ----------  Usou da palavra o Vereador José Polido que cumprimentou todos os presentes e referiu que já 

tinham falado com o Sr. António Victor em resposta ao email que tinha enviado. Acrescentou que se o 

Senhor tivesse algum sentido de justiça admitiria que nunca havia sido feita uma intervenção tão grande 

de limpeza de ervas, canas, entre outros, na Maçã, como a no ano anterior. -------------------------------------- 

 ---------- A horta da Maçã tinha sido toda passada a “pente fino” pela Câmara Municipal de Sesimbra. As 

canas tinham sido retiradas, a terra lavrada e haviam utilizado as roçadoras em todas as ruas sem 

exceção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A zona referida como tendo silvas era onde iriam instalar o REMOVE, e por esse motivo não tinha 

ainda existido uma intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente ao esgoto que o Sr. António expôs em fotografia, disse que o processo já estava 

completamente resolvido. Havia sido feita uma intervenção por parte dos serviços municipais de ligação 

do esgoto a uma fossa coletiva que tinha as correntes para a vala. Se, eventualmente, o esgoto fosse 

outro, agradecia ao Sr. Victor que informasse sobre onde o mesmo se localizava.  ------------------------------ 

 ---------- Referiu que a CMS tinha cerca de 2200 contentores de superfície e, apesar dos atrasos e da 

compra de uma única viatura para a lavagem dos contentores, todos eles eram lavados. Não com a 

periocidade que gostariam, mas não ficavam cinco anos sem ser lavados. ----------------------------------------- 

 ---------- Disse que na Fonte de Sesimbra, por um motivo ou por outro, existiam dezenas de equipamentos 

dos contentores partidos. Havia dificuldade a nível financeiro e por parte do fornecedor na entrega do 

material novo para a sua substituição. Apesar das adversidades, estavam a aguardar a chegada de novo 

material, nomeadamente uma nova varredora e um aspirador chamado Glutton. No final do ano passado 

também já haviam recebido uma viatura nova para a recolha do lixo. ----------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que estavam atentos à situação da Maçã e não conseguiam chegar a todo o lado, mas 

uma limpeza como a que havia sido realizada no ano anterior em todo o Concelho sem exceção, mas em 

particular nas hortas da Maçã, incluindo todas as ruas interiores, nunca tinha sido feita.  --------------------- 

 ---------- Por fim, disse que existiam algumas dificuldades pelo motivo de não lhes ser permitido o uso dos 
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produtos fitofármacos. Apesar de a Câmara estar autorizada a aplica-los, ter um espaço licenciado, um 

técnico responsável e funcionários certificados para a aplicação, a questão de o glifosato ter sido 

considerado cancerígeno havia gerado a não aprovação da aplicação dos produtos.    ------------------------- 

 ---------- Foi cedido o uso palavra, novamente, ao munícipe António Victor que referiu que o esgoto 

apresentado na fotografia estava localizado na rua das tangeras, junto à rua das laranjeiras. ---------------- 

 ---------- De seguida, Prosseguindo com o período antes da ordem do dia, a Presidente da AMS passou à 

Moção subordinada ao tema “Pelo Combate à diferença de Gênero”, que aqui se reproduz: ---------------- 

 ---------- “Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- (i) O combate à violência de género é um dos maiores desafios das nossas sociedades; --------------  

 ---------- (ii) A violência de género toma várias formas, sendo Portugal assolado por um número de crimes 

de violência doméstica e violação muito elevado e maioritariamente direcionado contra mulheres, que 

devem fazer ponderar as medidas implementadas até hoje e novas formas de combater este flagelo; -----  

 ---------- (iii) Segundo o Observatório de Mulheres Assassinadas da UMAR, nos últimos 15 anos morreram 

503 mulheres e cerca de 600 foram vítimas de tentativas de assassinato. No mesmo período, mais de 

1000 crianças ficaram órfãs. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- (iv) Em 2018, registaram-se, em Portugal, 29.734 participações do crime de Violência Doméstica; 

 ---------- (v) Por outro lado, a violência doméstica é o crime contra as pessoas que mais mata em Portugal. 

Este crime continua a assumir-se como uma das principais formas de criminalidade, sendo que, nos crimes 

contra as pessoas, é apenas superado em número de ocorrências, pelo crime de ofensa à integridade 

física simples, segundo dados do Relatório Anual de Segurança Interna de 2017 (RASI 2017). ----------------  

 ---------- (vi) Apesar de, passados 18 anos, ser pacífico na sociedade portuguesa o mérito de se ter tornado 

a violência doméstica crime público, apesar das inúmeras campanhas de sensibilização, apesar de todas 

as denúncias, o crime de violência doméstica continua a ter uma prevalência muito grande; -----------------  

 ---------- (vii) Só este ano, 2019, já foram assassinadas 10 mulheres e 1 criança em contexto de violência 

doméstica e de relações de intimidade. Nestes casos, existiam já processos, queixas, tentativas de pedir 

ajuda que não foram ouvidas por ninguém. O sistema que deveria apoiar as vítimas de violência 

doméstica continua a falhar redondamente. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- (viii) Por outro lado, o crime de violação atinge, sobretudo, mulheres e crianças. Apesar da 

neutralidade prevista no tipo legal de violação quanto ao género da vítima, este crime é, 

indubitavelmente, uma forma de violência de género, e uma das mais invisíveis. --------------------------------  
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 ---------- (ix) Em Portugal, de acordo com os dados do RASI 2017, as participações do crime de violação 

aumentaram, de 2016 para 2017, 21,8% e foram apresentadas 408 queixas às forças de segurança. 

Segundo a mesma fonte, a esmagadora maioria de agressores enquadra-se em relações de proximidade 

familiar ou de conhecimento, sendo por isso falsa a ideia de que o crime de violação é cometido por 

estranhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- (x) Neste quadro, afigura-se a necessidade de um debate aprofundado e sério da sociedade 

portuguesa, que ouça com mais atenção as várias organizações que trabalham diariamente com estes 

casos de violência, bem como organizações internacionais, profissionais da justiça, entre outros. -----------  

 ---------- (xi) O parlamento português tem tido, em especial no último ano, várias discussões e 

apresentação de várias iniciativas legislativas referentes a esta problemática específica da violência 

doméstica e violação, de onde destacamos: --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a. Projeto de Lei 976/XIII (BE)– Altera o Código Penal, reforçando o combate à violência 

doméstica, sexual e sobre menores (46ª alteração ao Código Penal); ------------------------------------------------  

 ---------- b. Projeto de Lei 977/XIII (BE) – Altera o Código de Processo Penal, alargando a possibilidade de 

aplicação de prisão preventiva e limitando a aplicação da figura da suspensão provisória de processo (31ª 

alteração ao Código de Processo Penal); -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c. Projeto de Lei 978/XIII (BE) – Cria os Juízos de Violência Doméstica; ------------------------------------  

 ---------- d. Projeto de Lei 1013/XIII (PAN) - Procede à alteração do artigo 41º da Lei nº 112/2009, de 16 de 

setembro, reforçando os trâmites de cooperação das entidades empregadoras com os trabalhadores 

vítimas de violência doméstica; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- e. Projeto de Lei 1017/XIII (CDS) – Altera o Código Civil, criando a indignidade sucessória dos 

condenados por crimes de violência doméstica ou maus tratos; -------------------------------------------------------  

 ---------- f. Projeto de Lei 1047/XIII (PAN) – Altera o Código Penal, nomeadamente o crime de violação, 

adaptando a legislação à Convenção de Istambul ratificada por Portugal; -----------------------------------------  

 ---------- g. Projeto de Lei 1058/XIII (BE) – Procede à alteração dos crimes de violação e coação sexual no 

Código Penal, em respeito pela Convenção de Istambul (47ª alteração ao Código Penal); ----------------------  

 ---------- h. Projeto de Lei 1105/XIII (BE) – Possibilita a aplicação de imposição de condutas ou a proibição 

de contacto quando há fortes indícios da prática do crime de perseguição (33ª alteração do Código de 

Processo Penal); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  
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 ---------- (xii) Parte das propostas estão em especialidade, outras foram já rejeitadas, mas, no geral, o que 

se tem depreendido do debate público sobre estas matérias é que existe pouca vontade política para fazer 

alterações à legislação. O argumento tem sido de que é preciso investir mais na formação dos e das 

profissionais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- (xiii) Concordando com a necessidade permanente de existir formação, os números indicam 

claramente que isso não chega. Tudo o que se fizer neste âmbito, seja de nível nacional ou local, será 

sempre pouco enquanto o número de femicídios for tão elevado. ----------------------------------------------------  

 ---------- (xiv) Lembramos que, desde 2007, o Bloco de Esquerda propõe a criação de equipas 

multidisciplinares especializadas nas várias fases do processo e nas várias entidades. Apenas agora o 

Governo está a dar início a este caminho: é positivo, mas já vem tarde. --------------------------------------------  

 ---------- (xv) A gravidade da situação não se coaduna com o rejeitar de possíveis alterações à legislação, 

ora porque haverá sempre juízes ou juízas que tomam más decisões, ora porque o que é preciso mudar 

são as mentalidades. Ignorar, por exemplo, que o enquadramento legal atual potencia as penas 

suspensas para penas abaixo de 5 anos para este tipo de crimes é deixar as vítimas expostas a mais 

violência. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em 22 de fevereiro de 2019, delibera, 

Saudar todas as manifestações e concentrações que, nas últimas e próximas semanas, ocorrerão por todo 

o país exigindo medidas efetivas de combate à violência de género; -------------------------------------------------  

 ---------- 1. Exigir ao Governo e à Assembleia da República que tomem o combate à violência de género 

como prioridade política efetiva; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Instar aos respetivos órgãos de soberania a procederem às seguintes medidas: --------------------  

 ---------- a. Alteração das molduras penais para os crimes de violência doméstica, sexual e contra menores; 

 ---------- b. Adequação do Código Penal à Convenção de Istambul, cumprindo as recomendações do 

GREVIO no último relatório sobre a aplicação da Convenção em Portugal, estabelecendo o consentimento 

como linha vermelha do crime de violação e consagrando o crime de violação como crime público; --------  

 ---------- c. Extensão da aplicação de prisão preventiva a crimes de violência doméstica e proibir a 

aplicação do instituto da suspensão provisória do processo a este tipo de crimes; -------------------------------  

 ---------- d. Garantir a articulação entre o processo crime e o processo de regulação das responsabilidades 

parentais (quando exista). Não é possível separar estes dois processos, deixando as vítimas mais 

vulneráveis perante o agressor; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- e. Aplicação das medidas de coação “proibição de contacto e imposição de condutas” ao crime de 

perseguição (stalking), pois é um passo para garantir a proteção da vítima durante a fase de inquérito. --  

 ---------- 3. Instar o Governo a acelerar os processos de formação e sensibilização dos e das várias agentes 

nos processos de violência: juízes e magistrados, forças de segurança, assistentes sociais, técnicos de 

saúde. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. Instar o Governo a iniciar o processo de debate alargado para a criação de equipas 

multidisciplinares especializadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5. Remeter esta moção ao Governo, Presidente da Assembleia da República e Grupos 

Parlamentares.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Deputada Paula Rodrigues sugeriu, para que a CDU pudesse votar favoravelmente, que, no 11º 

ponto da Moção, fossem retirados os projetos de lei e colocadas as apresentações de várias iniciativas 

legislativas das várias forças politicas. Sugeriu também que pudessem ser retirados os pontos nº 12 e 14. 

 ---------- O Deputado José Guerra disse que concordava com as sugestões. ---------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva, tendo em conta o conteúdo da Moção, as posições que os outros 

partidos políticos pudessem vir a tomar e tendo em consideração que a comissão 3 tinha uma reunião 

agendada, sugeriu que a Moção fosse trabalhada na reunião para elaborar uma redação abrangente a 

todas as forças políticas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado José Guerra referiu que, uma vez que havia aceitado as propostas expostas, não 

havia a necessidade de levar o documento à reunião, a não ser que o PS tivesse alguma questão a 

levantar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que, tendo em consideração as propostas apresentadas e a 

aceitação das alterações, a Moção tinha condições de ser votada e o PS votaria a favor. ---------------------- 

 ---------- Também o Deputado Miguel Ribeiro disse que a MSU partilhava da mesma opinião e votaria 

favoravelmente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS sugeriu que se retirasse a organização numérica da Moção, para que se 

tornasse mais clara em termos de publicitação, o que, em termos globais, não a faria perder o seu 

conteúdo e a sua forma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Submeteu depois a votação a Moção: “Pelo Combate à diferença de Gênero ”, que foi aprovada 

por unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, passou à Moção, também apresentada pelo BE, com o tema: “Ataque Homofóbico”, 

que aqui se reproduz: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- “Tendo tido conhecimento do ataque homofóbico sofrido por um casal lésbico na Costa da 

Caparica, esta Assembleia solidariza-se com a luta contra a homofobia em todo o país e exige o rápido 

apuramento de responsabilidades.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Valente Disse que aquele documento pecava por estar pouco estruturado e 

deveria de baixar à respetiva comissão, de forma a ser apresentado um documento mais conciso e mais 

desenvolvido, a fim de entenderem o conteúdo do parágrafo. -------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva sugeriu ao proponente da Moção que fosse mais específico sobre a 

mesma e que a baixasse à comissão para, com todas as outras forças politicas, conseguir ser mais amplo 

ao ataque homofóbico apresentado no documento. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro referiu que, apesar de a Moção chamar a atenção para um fenómeno 

recorrente, o tratamento daquelas vítimas merecia uma reflexão e uma moção mais bem estruturada e 

com mais conteúdo. Acrescentou que não deveria ser tão circunscrita a um caso concreto e deveria de 

ser melhorada para voltar à Assembleia com uma forma mais completa e com relevância sobre os 

problemas que existiam realmente em torno daquela matéria. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Na opinião da MSU, o documento deveria de baixar à comissão respetiva para ser melhorada e 

apresentada com outra face à Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Paulo Caetano disse que compreendia os comentários feitos relativamente à moção, 

por estar pouco desenvolvida e não conter pormenores. No entanto, considerava uma moção 

inquestionável à qual não lhe custava votar favoravelmente, porque independentemente de estar mais 

ou menos desenvolvida e de ter mais ou menos pormenores, aquele era um ataque homofóbico e só por 

esse motivo merecia uma votação favorável no imediato. Contudo, concordavam com a solução de 

desenvolver o documento e apresenta-lo novamente à Assembleia. ------------------------------------------------ 

 ---------- A Presidente da AMS perguntou ao Deputado José Guerra se via algum inconveniente em que a 

Moção baixasse à comissão de líderes para ser restruturada e apresentada na próxima reunião ------------ 

 ---------- O Deputado José Guerra respondeu que não via nenhum inconveniente e acrescentou que tinha 

tido pouco tempo para a elaboração do documento devido ao acontecimento mencionado ser recente. - 

 ---------- Não existindo inconveniente por parte do proponente, a Presidente da AMS informou que a 

Moção baixaria à Comissão de Líderes e seria apresentada posteriormente na Sessão de 22 de março. --- 

 ---------- De seguida, interrompeu os trabalhos por um período de cinco minutos a pedido do Deputado 

Miguel Ribeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Retomando os trabalhos, recordou que no regimento estavam contemplados cerca de 10 minutos 
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de intervenção por cada grupo político no que dizia respeito à apreciação da Atividade Municipal. -------- 

 ---------- Solicitou que as questões a colocar ao Presidente da Câmara fossem feitas de forma direta. ------ 

 ---------- Logo após, deu inicio ao 1º Ponto da Ordem de Trabalhos: “Apreciação da Atividade Municipal”.

 ---------- Cedeu o uso da palavra ao Deputado Rui Rodrigues, que questionou qual era o ponto de situação 

da construção do novo Centro de Saúde de Sesimbra, do novo tribunal e da Escola Secundária da Quinta 

do Conde. Perguntou também em que ponto estava o projeto para a reconversão e construção do novo 

edifício da Escola Navegador Rodrigues Soromenho. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva, que agradeceu ao Vereador José Polido a 

informação que havia feito chegar à PAMS e por sua vez aos Deputados da AMS, relativamente à 

recomendação do posicionamento dos contentores. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Questionou se já tinha existido alguma evolução por parte da AMARSUL para além da carta que 

esta havia enviado a 28 de janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Solicitou esclarecimentos relativamente às obras no antigo Centro de Saúde da Quinta do Conde, 

que tinham o inicio previsto para o último trimestre do ano de 2018 e até então não tinham iniciado, e 

relativamente à construção do novo Hospital do Seixal, que por aquela altura já deveria estar concluído. 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Faustino Marques que após cumprimentar todos os 

presentes mencionou a primeira fase de uma recomendação que havia sido apresentada em tempos, que 

solicitava intervenções nas ruas Guadiana e António Sérgio na área da Quinta do Conde 2. ------------------ 

 ---------- Referiu que o documento havia baixado à comissão ficando dividido em duas fases. A primeira 

fase julgava que estava concluída, pois as passadeiras estavam bem-feitas e o asfalto razoável. No 

entanto, continuava em falta, no prolongamento de duas passadeiras, do lado nascente, o 

enquadramento dos canteiros, ou seja, no final da passadeira estavam dois canteiros abaixo do nível do 

passeio e das passadeiras e não sabia se aquela situação era responsabilidade da Câmara ou do 

empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou se já estava previsto o início da construção da Escola Pré-Primária na área conde 2, e 

como é que estava a situação do terreno que havia servido de instalação da Cruz Vermelha, na zona da 

Boa Água, que não estava ativa há anos. Pois, por protocolo assinado entre a Câmara, a família Xavier de 

Lima e o Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2, o terreno seria cedido, em permuta, para a construção 

da Escola pré-primária.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou da palavra o Deputado Miguel Ribeiro que questionou quais eram os custos atuais para a 

Autarquia com a piscina de Sesimbra, nomeadamente com os funcionários que estavam afetos àquele 
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serviço.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que o fecho compulsivo do mercado municipal nos dias de greve da função pública era 

uma situação cada vez mais recorrente. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que haviam recebido indicações por parte de munícipes que residem no prédio 2 de abril no 

Bloco da Mata, de que estaria em causa as condições de segurança do respetivo edifício e gostaria de 

saber qual o conhecimento da Autarquia relativamente à situação. ------------------------------------------------- 

 ---------- Disse também que tinham vindo a receber a informação, por parte da comunicação social, de que 

ainda não existia um acordo efetivo com a Fertagus relativamente ao passe único para a Área 

Metropolitana de Lisboa e questionou se a Autarquia sabia de mais alguma coisa relativamente àquele 

assunto e o que poderiam esperar da postura tomada pela Fertagus uma vez que eram muitos os utentes 

de Sesimbra com interesse no acordo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que, recentemente, havia vindo a público uma notícia com o título de “Câmaras Comunistas 

favorecem Militantes do PCP”, em que mencionava a Autarquia de Sesimbra como umas das 16 

entidades públicas, geridas pelos eleitos do PCP, que haviam realizado contratos com condições mais 

favoráveis, através de ajuste direto, com a empresa Ponto Seguro. No mesmo propósito, também se 

tinha vindo a referir o favorecimento do genro do Líder do Partido Comunista Português e importava 

saber o envolvimento de Sesimbra relativamente àquela matéria para dissipar suspeições, talvez, 

infundadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Questionou o que havia sido discutido nas reuniões realizadas a 3 de dezembro de 2018 entre o 

Senhor Presidente e a Chapman Ventures, Lda, sobre o projeto Hotel “Inside Out Arrábida”, a 12 de 

dezembro de 2018, com o IRGROUP, sobre o teleférico em Sesimbra, a 14 de janeiro de 2019 com a 

future Architecture Thinking, sobre projetos para a Avenida da Liberdade, a 18 de janeiro de 2019 com a 

Empresa Transportes por Cabo e Concessões, SA, também relativa ao teleférico, e também, na reunião de 

29 de janeiro de 2019 entre o Vereador Sérgio Marcelino e a INPARK sobre a implementação de novos 

dísticos de estacionamento na vila de Sesimbra. -------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Por fim, relativamente aos dados estatísticos do turismo nos 18 Municípios da Região de Lisboa, 

questionou o decréscimo de 11,3% que se verificava no Município de Sesimbra, entre os anos de 2016 e 

2017, no que dizia respeito ao número total de camas. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado José Guerra que questionou se o projeto para a construção 

do novo Hospital do Seixal já estava aprovado, se o PCMS tinha conhecimento do acordo assinado entre a 

Câmara Municipal do Seixal e o Ministério da Saúde e se existiam prazos para a abertura e conclusão de 
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concursos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente ao Centro de Saúde de Santiago e ao Tribunal de Sesimbra, perguntou se o projeto 

já tinha sido aprovado, se já tinha sido aberto Concurso Internacional e qual o prazo de construção. ------ 

 ---------- No que dizia respeito ao Pavilhão Multiusos da Quinta do Conde, perguntou se já existia a 

maquete, o projeto e quais as datas previstas para início da obra. --------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que gostaria de saber por que razão havia a Câmara iniciado o processo de classificação da 

Lagoa de Albufeira como interesse local quando a mesma já tinha reconhecimento Europeu como Rede 

Natura.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que tinha sido aprovado pelo Executivo da Câmara e em Assembleia Municipal, um valor 

de meio milhão de euros para a construção do canil municipal e seria importante que todos os munícipes 

tivessem a informação de que aquele dinheiro serviria apenas para esse efeito. Acrescentou que há cerca 

de 15 dias, alguém com cargo institucional, tinha questionado à Associação Bianca, o que havia sido feito 

aos 500 mil euros dados pela Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Solicitou que a Câmara informasse os Deputados Municipais do acordo atual entre as Associações 

que acolhem animais abandonados e a Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por último, perguntou para quando estava previsto a realização e a publicação do Relatório do 

Estado do Ordenamento do Território (REOT) e para quando estariam concluídas as limitações da REN 

(Reserva Ecológica Natural) e da RAN (Reserva Agrícola Nacional). --------------------------------------------------- 

 ---------- Usou da palavra O Deputado Paulo Caetano que questionou se existia motivo para preocupação, 

relativamente às reuniões de 12 de dezembro com a IRGROUP sobre o teleférico, 18 de janeiro com a 

empresa que montava o teleférico, e a reunião de 14 de janeiro com a FAT, sobre os projetos da Avenida 

da Liberdade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Perguntou se havia alguma informação nova relativamente à candidatura da reserva da Biosfera, 

após a reunião com a Associação de Municípios. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Solicitou mais informação relativamente à presença da Vice-Presidente da CMS, na Secretaria de 

Estado, sobre a publicação do Programa da Orla Costeira Alcobaça-Espichel (POC-ACE). ---------------------- 

 ---------- No que dizia respeito ao relatório periódico das atividades, referiu que, quando existia a 

possibilidade, tentavam sempre entrar em pormenor sobre algumas matérias e por vezes ficavam um 

pouco perdidos. No caso da rúbrica “Ambiente Urbano”, referiu que havia tentado dar mais atenção aos 

dados sobre a recolha seletiva e a recolha de indiferenciados, mas aqueles números tinham-no deixado 

completamente baralhado. Não tinha conseguido perceber as tendências e o porquê de uns aumentarem 
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e outros diminuírem.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Também na rúbrica “Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas”, existia um gráfico e uns 

números sobre o atendimento do posto de turismo que não batiam uns com os outros e o deixaram 

completamente perdido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, Sugeriu que existisse um pouco mais de cuidado na forma em que a informação era 

exposta para que fosse possível ler e interpretar com clareza. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou da Palavra o Deputado José Braga, que após cumprimentar todos os presentes, solicitou 

esclarecimentos à Mesa relativamente à intervenção do Deputado Miguel Ribeiro sobre a notícia de 

favorecimento por parte das Câmaras Comunistas aos militantes do PCP. O assunto não se refletia no 

ponto da ordem de trabalhos que estava a ser discutido (Atividade Municipal). Acrescentou que, no dia 

22, poderia prestar esclarecimentos ao Sr. Deputado relativamente às questões colocadas ------------------ 

 ---------- A Presidente da AMS disse que o compreendido pela MESA foi que as questões haviam sido 

colocadas no sentido de compreender se a Câmara de Sesimbra tinha celebrado algum contrato para os 

seus serviços, com a justificativa do conhecimento de situações decorridas noutros Municípios, e daí não 

terem feito qualquer observação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra a Deputada Luísa Carvalho que questionou que projeto havia sido 

apresentado na reunião de 12 de dezembro com Jan Norberg e que assuntos foram tratados na reunião 

de 28 de janeiro com a Bluewearth. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente ao Congresso Mundial de Naturismo, referiu que a Câmara havia oferecido Coffe 

Brake a cerca de 8 pessoas e questionou se as ofertas nos Congressos serviam para criar impacto e dar 

alguma visibilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou da palavra a Deputada Bertina Duarte que questionou se estava previsto, tendo em conta a 

nova estrutura orgânica da Câmara, a criação de gabinetes de atendimento aos munícipes.  ----------------- 

 ---------- Referiu que as pessoas se queixavam com falta de privacidade no atendimento, enquanto no 

gabinete juridico existia alguma privacidade, no departamento de Urbanismo não existia nenhuma, 

chegando a estar cerca de 10 pessoas no mesmo gabinete que os Arquitetos que prestavam o 

atendimento e o munícipe que estava a ser atendido. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Muitas vezes as pessoas iam tratar de assuntos relativos às suas propriedades e necessitavam de 

alguma reserva e discrição mas com 10 pessoas no mesmo espaço isso não era possível. --------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado João Valente que referiu que a Estrada dos 4 Castelos se 

tratava da “artéria” mais importante da Quinta do Conde, pelo facto de conceder acesso à A33, à A2 e à 
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Autoeuropa. Uma vez que estavam a iniciar a construção da nova rotunda naquela estrada, questionou se 

existia uma estimativa de prazo para a execução da obra. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou da palavra o Deputado João Pólvora que após cumprimentar todos os presentes disse ao 

Presidente da CMS que gostaria de ter acesso aos números da evolução do alojamento local do ano de 

2018 face ao ano de 2017 na vila de Sesimbra, e do ano de 2019 face ao período homólogo de 2018, 

janeiro e fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Solicitou informações relativamente aos resultados das vistorias realizadas aos alojamentos locais 

referenciadas nos documentos da Atividade Municipal. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que a revista Visão havia publicado dados, de uma Consultora, que indicavam o Concelho 

de Sesimbra como sendo o 6º Concelho com o custo, por m2, de habitação mais caro, já o indicador do 

poder de compra concelhio produzido pelo INE (Instituto Nacional de Estatística), enquadrava Sesimbra 

em 4º lugar, a contar do fim, no que dizia respeito aos Municípios pertencentes à AML. Perguntou se 

existia a ideia do esforço financeiro que a habitação representava, no Concelho de Sesimbra e nas 

Freguesias, para as famílias e se o esforço era superior ou idêntico ao dos restantes Concelhos da AML. - 

 ---------- Usou da palavra o Deputado Sérgio Faias que solicitou mais informações relativamente às 

reuniões do Presidente da CMS com a Câmara do Seixal, no dia 13 de dezembro, sobre a alternativa à 

EN378, com o Secretário de Estado do Emprego - IEFP, no dia 11 de janeiro, e com a Câmara Municipal do 

Barreiro, no dia 29 de janeiro, sobre a Mobilidade. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que no final do verão haviam discutido problemas relacionados com o acumular de lixo na 

marginal da Vila, muitos deles resultantes da atividade comercial e da restauração. Tendo isso em conta, 

questionou o que estava a ser feito para que o mesmo não voltasse a acontecer no verão seguinte. ------ 

 ---------- Perguntou se a CMS tinha alguns dados adicionais relativamente à questão das dragagens do 

Sado e qual a sua posição sobre as mesmas. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu uma divulgação da Assembleia Municipal sobre a tomada de posição relativamente à 

pesca do cerco, aprovada pelo Conselho Municipal das Pescas e questionou o porquê da divulgação se o 

documento ainda estava a ser trabalhado e existiam várias propostas de alteração por parte dos 

membros do CMP. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à ata de 29 de junho, aprovada no inicio da sessão, referiu que continha a 

abordagem a uma Moção relativa ao Hospital no Seixal, na qual o PS havia feito a proposta de inclusão de 

um ponto que referisse a necessidade de um estudo sobre a reversão da organização territorial. ---------- 

 ---------- Na altura tinha sido indicado a existência de um estudo executado nesse sentido, o que fez com 
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que o grupo do partido socialista retirasse a proposta, pois não fazia sentido a elaboração de um novo 

estudo. Contudo, estava explicito na ata que a Presidente da AMS iria requerer o estudo à Câmara de 

Sesimbra e até então não o tinham recebido. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Interveio novamente o Deputado Paulo Caetano que referiu que a vedação do cemitério de 

Sesimbra tinha uma obra a decorrer ao lado, como já havia sido referido numa reunião, e questionou se 

existia algo que se pudesse fazer em relação a isso. ---------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Foi cedida a palavra ao Presidente da CMS que relativamente à questão colocada pelo Deputado 

João Rodrigues sobre a Unidade de Saúde de Sesimbra, disse que tinham o projeto aprovado e estavam a 

terminar as possibilidades. O projeto havia sido objeto de submissão de uma candidatura a fundos 

comunitários que tinha sido entregue naquela semana e retificada naquele dia em reunião de câmara. -- 

 ---------- Os valores preliminares do ano projeto apontavam para um investimento no edifício de 1,6 

milhões de euros mais iva e mais 0,5 milhões de euros em arranjos exteriores sem a contabilização do 

estacionamento.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O valor previsto para o edifício estava já muito próximo daquele que seria o valor real e o valor 

para os arranjos exteriores poderia baixar um pouco. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No quadro da candidatura, uma vez que o aviso estava aberto apenas para USF’S, havia sido 

ponderado no quadro do próprio edifício, a percentagem do valor correspondente à parte de USF’S. O 

que significava que o financiamento comunitário seria cerca de 600 mil euros sobre os 2.100,00 milhões 

mais iva apresentados, sendo que seria cumulativo com o milhão de euros que tinha contratualizado com 

a ARS Lisboa e Vale do Tejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  A candidatura não tinha a ver com ponderação da valorização dos critérios, mas sim com ordem 

de entrada e havia entrado ainda dentro dos limites globais do financiamento aprovado para a 

generalidade dos projetos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Se fosse contabilizado apenas o edifício sem os arranjos da zona exterior e a manter-se o valor 

comparticipado e o valor do contrato programa com a ARS, cujo total perfazia cerca de 1,6 milhões de 

euros, ficaria a encargo do município os arranjos exteriores. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto aos prazos, o facto de ter sido submetida uma candidatura obrigava a prazos mais 

apertados. Era expectável que a aprovação decorresse durante o mês de março e subsequentemente o 

município teria 90 dias para lançar o procedimento. Prevendo um prazo médio de 6 meses para a 

realização de um concurso desta dimensão e mais dois meses em Tribunal de Contas, eventualmente as 

obras iniciariam no primeiro trimestre de 2020. --------------------------------------------------------------------------- 
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 ----------  Relativamente ao Tribunal de Sesimbra, referiu que estavam entregues todas as peças e neste 

momento a bola estava do lado do IGFEJ, Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, que 

tinha todas as condições para lançar o procedimento concursal. O Município também já tinha na sua 

posse, o projeto das acessibilidades e dos arranjos exteriores, pelos quais havia assumido também a 

responsabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Na semana anterior, tinham recebido a informação da parte do IGFEJ de que seria expectável que 

o procedimento fosse lançado nos dias próximos dias. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em Relação à Escola Navegador Rodrigues Soromenho disse que o projeto tinha sido entregue no 

final de 2018 e estava naquele momento em revisão devido à alteração pela necessidade de alargamento 

do polígono de implantação da escola, pelas saídas de segurança, pelos muros de suporte confinantes 

com a rua Conselheiro Ramada Curto e por manter fora da área da escola a estação elevatória das águas 

residuais. Posto isto, era expectável que o processo concursal pudesse acontecer entre abril e maio. ----- 

 ---------- Relativamente aos projetos do Bloco da Mata e da Mata da Vila Amália, referiu que os prazos 

eram idênticos e que se tudo corresse bem a obra poderia ter início no final do ano de 2019, mas deveria 

de se apontar para o primeiro trimestre de 2020. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto à questão colocada pelo Deputado Lobo da Silva, relativamente ao reposicionamento dos 

contentores, referiu que tinham vindo a manter contacto com Amarsul para além da informação que 

havia sido enviada, mas não sabia se tinha existido algum desenvolvimento. O Vereador José Polido 

poderia depois fazer alguns esclarecimentos relativamente a esse assunto. --------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que estava agendada uma reunião com a Amarsul, para dia 23 de março, com o 

objetivo de ser revisto um conjunto de questões. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No que dizia respeito ao antigo Centro de Saúde da Quinta do Conde, referiu que a ARS LVT havia 

prestado declarações no âmbito de uma questão colocada pela Assembleia da República e que a CMS 

teve conhecimento da mesma através da Assembleia da República e não pela ARS. Na resposta, a ARS 

LVT, apontava a tutela para o início das obras no ano de 2018. Acrescentou que, na sequência de um 

conjunto de reuniões que tinha vindo a ter com a ARS e com a tutela, haviam colocado, à CMS, a hipótese 

de reabilitação do antigo Centro de Saúde da Quinta do Conde com a possibilidade de ampliação. --------- 

 ---------- Referiu que não era uma intervenção que agradasse pois teria de abranger mais de 11 mil 

utentes, o que não seria suficiente para o número de habitantes que não tinham médico de família na 

Freguesia da Quinta do Conde, mas sendo uma intervenção que, de acordo com as contas da ARS, seria 

sustentável a curto prazo, entenderam que mais valia que 11 mil utentes a curto prazo pudessem ficar 
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com médico de família. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  

 ---------- Na sequência de um conjunto de visitas entre os técnicos da ARS e os técnicos da CMS, a CMS 

tinha proposto uma ampliação superior há prevista e indicada pela ARS LVT mas não tinham ainda 

resposta. A única informação que tinha por parte do Conselho Diretivo da ARS era que não existia a 

indicação se em 2019 poderia avançar a obra ou não. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto ao novo Hospital do Seixal, a informação que tinha era que o projeto estava adjudicado, 

resultante da adenda ao último acordo com a Câmara Municipal do Seixal. Não tinham informação 

relativamente à data do início de construção, mas era impensável ser antes de 2020, pois ainda se estava 

a estabilizar o projeto de execução e teria de ir a procedimento concursal. Dentro da razoabilidade e 

atendendo aos prazos, na melhor das hipóteses, a construção teria início em 2021. ----------------------------  

 ---------- Sobre o Contrato com a Câmara do Seixal, disse que havia sido público as colocações feitas, com 

algum “braço de ferro” relativamente à CMS passar para a área de afluência do Centro Hospitalar de 

Almada (Garcia da Horta), que incluía o Hospital do Seixal, mas o argumento utilizado na altura tinha sido 

que os munícipes de Sesimbra, de acordo com a atual legislação e rede hospitalar, poderiam usufruir do 

hospital mais próximo sem necessidade de ser o hospital de referência. Contudo, a questão colocava-se 

em situações de urgência, existindo um hospital a 15 ou 20 minutos de viagem, não se precisaria de se 

deslocar até ao hospital de São Bernardo.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O que estava a ser trabalhado com a ARS LVT era verificação de uma das duas possibilidades: ou 

manter a área de afluência no ACES Arrábida, até pela perspetiva de dimensão do número de Centros de 

Saúde, os da Almada-Seixal já tinham uma dimensão acima do rácio, mas a referência passar a ser Centro 

Hospitalar Garcia da Horta, ou então, alterar a área de afluência para Almada-Seixal, o que o tornaria o 

maior Agrupamento de Centros de Saúde, com base na Europa. ------------------------------------------------------ 

 ---------- No que dizia respeito às questões colocadas pelo Deputado Faustino Marques, relativamente às 

passadeiras, disse que não tinha nenhuma informação sobre se existia a previsão de algum remate no 

quadro do HUB 10 que dizia respeito à intervenção nos passeios da Quinta do Conde, que passava por 

aquela zona. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto à construção da Escola no Conde 2, informou que o projeto estava no Tribunal de Contas, 

que tinha solicitado alguns esclarecimentos à CMS e os mesmos haviam sido enviados durante a semana. 

Acrescentou que estavam a aguardar o visto, pois não se tratava de uma obra que, pelo valor, pudessem 

iniciar sem o visto.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Relativamente ao terreno e ao protocolo entre a AXL, o Grupo Desportivo Conde 2 e a Cruz 

Vermelha, referiu que já tinham existido duas reuniões com a Cruz Vermelha, mas que iriam ter de 

retomar porque tinha mudado de Direção novamente. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- A questão colocada pela Direção da Cruz Vermelha foi que não tinham condições para a 

demolição e retirada de equipamentos como solicitado na notificação enviada pelo mandato anterior e 

então solicitaram à CMS que fizesse o procedimento. Uma vez que o terreno era resultante de uma 

permuta com a Câmara de um outro terreno que era da posse da Cruz Vermelha que tinha servido para a 

construção de Habitação Social, solicitaram a cedência de outro terreno ou instalações. Essa situação 

estava a ser avaliada internamente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No que dizia respeito às questões colocadas pelo Deputado Miguel Ribeiro, relativamente aos 

custos com a piscina, referiu que os custos se mantinham os mesmos, no ano anterior tinha existido uma 

atualização no que dizia respeito ao salário mínimo nacional, e o custo com os trabalhadores tinha 

aumentado nesse sentido. O protocolo previa também a atualização da percentagem com base na taxa 

de inflação, e era nesse sentido que vinham fazendo as atualizações. ----------------------------------------------- 

 ----------  Relativamente ao fecho do Mercado Municipal nos dias de greve, disse que isso nem sequer era 

uma questão, pois era um direito e não podiam dizer aos trabalhadores para não o fazer, apesar de que 

tinha vindo a existir sensibilidade por parte dos trabalhadores e dos concessionários, mesmo sem o dever 

de o fazer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto ao prédio do Bloco da Mata e as condições de segurança, disse que não percebeu se a 

pergunta tinha a ver com o próprio Bloco da Mata ou se tinha a ver com questões levantadas por 

proprietários confinantes, nomeadamente da rua Cândido dos Reis. Se fosse relativamente ao Bloco da 

Mata, admitia que não estava em condições de segurança e se assim não fosse não tinham feito a 

operação de permuta de apartamentos com os proprietários para que pudessem intervir naquele edifício, 

mas se a questão tinha a ver com os proprietários dos prédios da Rua Cândido dos Reis, estariam a falar 

de um processo em que tinha existido uma providência cautelada e uma ação judicial sem provimento.  

 ---------- Explicou que tinha existido um problema, que não estava relacionado com questões de 

segurança, mas com a construção de um muro de suporte, em que os proprietários haviam usado todas 

as ferramentas disponíveis, e a Câmara tinha respondido da forma necessária. No entendimento dos 

proprietários, o facto de ficar um edifício deslocalizado, da forma que estava programado, cobriria 

algumas vistas que os proprietários tinham embora os afastamentos estivessem dentro do previsto na lei.  

 ---------- Existia um conjunto de ações por parte dos proprietários, algumas até com acusações 
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difamatórias, que poderiam gerar alguma ação por parte da Câmara, mas optaram por não o fazer. O que 

importava era que a obra fosse realizada, porque de facto o prédio não se encontrava em condições de 

segurança. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No que dizia respeito ao passe único da AML, referiu que a informação era pública e que não 

sabia de onde havia partido a informação de que não existia acordo com a Fertagus, pois imediatamente 

a seguir a essa informação ter vindo a público, a AML confirmou que existia acordo com a Fertagus. ------ 

 ---------- Tratava-se de uma informação falsa, pois estava confirmado pela AML e pela CMS que existia 

acordo para a Fertagus integrar o processo de passe único. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Relativamente à questão da notícia sobre as Câmaras da CDU e a empresa Ponto Seguro, disse 

que a CMS tinha um contrato com a Ponto Seguro que resultava de um concurso público aberto a todas 

as mediadoras, no valor de 347 mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que, a Câmara nas relações comerciais não fazia distinção se os elementos da 

administração das empresas pertenciam ao PS, PSD ou PCP. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Não conhecia o genro do Secretário-geral do PCP e que não tinham nenhum contrato, contudo, 

poderiam ter porque não olhavam às empresas que concorriam nesse sentido. --------------------------------- 

 ---------- Disse que era normal, sobretudo quando falavam de assessorias ou consultorias, que os 

Municípios pudessem ter, de apoio aos Órgãos Executivos, assessores e consultores com alguma 

confiança politica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Relativamente à reunião com a Chapman Ventures, Lda, referiu que se havia tratado de uma 

apresentação do conceito do Hotel Inside Out Arrábida. O Hotel estava licenciado para a zona de Calhariz, 

iria ter cerca de 20 camas e tratava-se de um investimento Inglês. --------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto ao teleférico, disse que se tratava de uma proposta feita por um promotor, ao qual a CMS 

havia respondido que avaliaria mediante apresentação de estudo prévio. O TELEF – Transportes por Cabo 

e Concessões, SA, tratava-se da entidade que o promotor tinha contactado com o objetivo de reunir para 

se fazer o estudo prévio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em relação às questões da FAT (Future Architecture Thinking), disse que a mesma era a projetista 

do estudo prévio da construção do estádio da Vila Amália e do estudo de ordenamento da Av. Da 

Liberdade que havia sido aprovado, no último mandato do PS, na Câmara e na Assembleia de Sesimbra. 

 ---------- No que dizia respeito à reunião com a Inpark Estacionamentos, Lda, disse que existiam duas 

intenções, a primeira era a de poderem ter acesso à plataforma da via verde para fazer pagamentos no 

estacionamento concessionado, e a segunda, de colocar novos dísticos nas viaturas, promovidos pela 
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INPARK. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto à questão da análise do turismo e a diminuição de número de camas do ano 2017 para o 

ano 2018, referiu que tinha a ver, particularmente, com uma série de quartos que estavam inutilizados no 

Hotel do Mar. Acrescentou que existia a perspetiva que dali a um ano houvesse um aumento substancial 

do número de quartos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à questão colocada pelo Deputado José Guerra sobre o pavilhão multiusos da 

Quinta do Conde, disse que tinha o projeto da Junta de Freguesia da Quinta do Conde e que a Assembleia 

já tinha tido a possibilidade de conhecer. O que estava naquele momento em andamento era o Auditório 

da Quinta do Conde, o qual já tinha o projeto de Arquitetura aprovado e estava em elaboração o seu 

projeto de execução. A expectativa era que, ainda no ano de 2019 pudesse ser lançado o procedimento 

concursal.No que dizia respeito às obras no Canil, aos 500 mil euros e à Bianca, disse que não tinha 

compreendido a questão. Explicou que a obra do canil já tinha sido discutida uma série de vezes e que 

estavam naquele momento a aguardar o visto do Tribunal de Contas para a iniciar, toda a gente sabia que 

o procedimento tinha um custo de 444 mil euros. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A CMS Tinha um protocolo com a Associação Bianca, e os montantes entregues à Associação já 

tinham sido explicados em Assembleia Municipal, bem como a intenção de alterar o protocolo de forma a 

tornar o mais claro possível aquilo que eram as atividades desenvolvidas e o valor que se pagava. --------- 

 ---------- Relativamente ao apoio contratual que se pretendia fazer, tratava-se de um protocolo com 

relação causa efeito entre o número de esterilizações e o número de animais, e não um valor que tivesse 

em conta o número de funcionários. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto às questões sobre a REOT, a REN e a RAN, disse que resultavam da revisão do PDM (Plano 

Diretor Municipal). Recordou que o ponto da situação do PDM tinha sido discutido numa sessão da 

Assembleia há pouco tempo, e estas mesmas questões tinham vindo a ser feitas com alguma 

regularidade, à CMS por uma cidadã. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que era impensável que a CMS colocasse na rua os termos da revisão do PDM que estava a 

ser concertado com a CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional), se não, estariam 

com uma especulação imobiliária em torno da revisão do PDM. ------------------------------------------------------ 

 ---------- Relativamente à questão da reserva da Biosfera, disse que a mesma estava a ser retomada mas 

naquele momento estavam com algumas dificuldades em acompanhar por via de falta de Recursos 

Humanos na área. Acrescentou que os 3 municípios queriam até ao final de 2019 ter a candidatura 

entregue, portanto, a CMS, teria de andar com alguma velocidade de cruzeiro, já que estava um pouco 
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mais atrasada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto à reunião da Vice-Presidente com a Secretária de Estado sobre o Plano da Orla Costeira 

Alcobaça-Espichel (POC ACE), disse que a mesma dizia respeito a questões que já tinham sido ali 

levantadas sobre a adequação das normas do POC ACE aos instrumentos que estavam no território. 

Tratou-se de uma reunião de concertação antes da sua publicação, que se previa para breve. --------------- 

 ---------- Quanto à questão do relatório, explicou que o mesmo resultava das solicitações feitas pela 

Assembleia Municipal. Acrescentou que há uns anos atrás existiam queixas de que o relatório era curto 

de mais, e hoje em dia, de que era extenso de mais. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Admitiu que, ele próprio tinha dificuldade em ler o relatório e explicou que as fichas do relatório 

eram normalizadas e preenchidas de forma diferente por cada um dos serviços, porque cada serviço tinha 

a sua especificidade. Posteriormente, os relatórios eram enviados para o Gabinete de Apoio à 

Presidência, onde procedia à respetiva compilação. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que iriam tentar manter a sua consistência, com um índice sistemático de fácil consulta, e 

simultaneamente iriam solicitar ao Gabinete de Modernização, Qualidade e Auditoria, que tinha as fichas 

de projeto e de relatório, que olhasse para a nova estrutura e previsse a diferenciação entre as Unidades 

Orgânicas de forma a permitir uma leitura diferenciada dos relatórios de cada uma das unidades. ---------  

 ---------- Relativamente às questões colocadas pela Deputada Luísa Carvalho sobre a reunião com Jan 

Norberg, disse que o mesmo se tratava de um investidor sueco com interesse em apresentar um projeto 

ligado ao turismo, de reabilitação de um edifício na Vila de Sesimbra e queria saber o ponto de situação 

no que dizia respeito ao licenciamento de dois edifícios. Um dos edifícios pertencia à Caixa Geral de 

Depósitos, na zona do antigo largo da GNR e o outro ficava situado na falésia. ----------------------------------- 

 ---------- Quanto à Bluewearth, disse que se tratava de uma agência turística e que a reunião se tinha 

realizado por dois motivos, o primeiro prendia-se pela Bluewearth se encontrar em processo de 

ampliação do Hotel dos Zimbros, e o segundo tratava-se da criação de um produto turístico ligado a 

Sesimbra, chamado “A Rota do Peixe”, que estava a ser acompanhado pelo Gabinete de Turismo. --------- 

 ---------- Relativamente ao Congresso Naturista e o facto de terem ido 8 ou 17 pessoas, referiu que 

Sesimbra tinha a exemplo aquilo que era seguido pelo turismo de Lisboa, uma procura na Industria do 

meeting Industry, ou seja, a realização de encontros onde tentava ser um facilitador entre os 

alojamentos, a Câmara Municipal, e a possibilidade de encontrar locais de atratividade para a realização 

desses meetings, aos quais nunca sabiam se iam 18, 20 ou 30 pessoas.--------------------------------------------- 

 ---------- Tentavam que o conceito de meeting industry se pudesse realizar sobretudo em épocas baixas de 
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forma a potenciar a economia e ser acompanhado e gerido entre a Câmara Municipal e os promotores.

 ---------- Informou que, no próximo ano, entre outubro e novembro, iriam receber em Sesimbra, por 

negociação direta com a Associação dos Trabalhadores da Administração Local (ATAM), o colóquio da 

Associação de técnicos de Administração Municipal com cerca de 400 pessoas que no ano anterior 

tinham sido recebidos em Aveiro, e também, o congresso da Mútua dos Pescadores que se iria realizar no 

dia 16 de novembro, dia Nacional do Mar.  --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No que dizia respeito às questões colocadas pela Deputada Bertina Duarte, relativamente à falta 

de privacidade no atendimento aos munícipes, disse que concordava que os Balcões Únicos de Serviço e 

o serviço do Urbanismo tinham condições terríveis e que a Assembleia Municipal já havia levantado essa 

questão várias vezes, mas podia ser que o Estudo de ordenamento da Avenida da Liberdade pudesse ser 

uma solução para essa questão.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Quanto às questões levantadas pelo Deputado João Valente, relativamente à rotunda dos 4 

Castelos, disse que a obra tinha iniciado naquela semana, com o estaleiro, e que seria uma obra “chata” 

para quem já tivesse experienciado a realização da pavimentação do lado de Setúbal, pois agora ficaria 

constrangido o lado de Sesimbra, sobretudo o acesso à estrada dos 4 Castelos. Contudo, iria melhorar 

significativamente o acesso às futuras instalações dos serviços operacionais da CMS na Quinta do Conde, 

e também ao Corredor Ecológico, nomeadamente, ao Parque da Ribeira e ao Parque da Várcia.  ----------- 

 ---------- Relativamente às questões colocadas pelo Deputado João Polvora sobre o alojamento local, 

referiu que não tinhas os dados consigo porque não tinha tido tempo para os consultar, mas era uma 

questão de perder 10 minutos e aceder ao Registo Nacional de Turismo consultar os dados, o que 

qualquer um o poderia fazer por se tratar de informação pública ---------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que na sua última consulta tinha verificado mais de 700 alojamentos locais 

registados e, naquele momento, o registo do alojamento local era feito por comunicação prévia, o que 

obrigava a uma vistoria por parte da CMS apenas posteriormente. Segundo a informação que tinha, 

relativamente àquele ano, apenas 2 alojamentos não haviam obtido parecer favorável e essa informação 

tinha sido comunicada ao Turismo de Portugal para que fosse cessado o licenciamento de alojamento 

local. --- Quanto à questão de Sesimbra se encontrar em sexto lugar como o Concelho com o custo mais 

elevado por m2 e em quarto lugar, a contar do fim, com poder de compra, disse que estava relacionado 

com o facto de a Câmara não conseguir controlar o imobiliário. Disse ainda que o Senhor Deputado, já 

por algumas vezes fazia essa questão relativamente à Vila de Sesimbra, enquanto Sesimbra tinha vindo a 

combater, com as ferramentas disponíveis, nomeadamente através da habitação a custos controlados, 
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como era o caso do Bloco da Mata que seria para primeira habitação. ---------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que a Câmara, naquilo que era o seu parque habitacional, tinha mais fogos na Vila 

de Sesimbra apesar de naquele momento fazer mais falta à Quinta do Conde, mas era uma das formas 

que o município tinha disponível para fixar população na Vila. Outra das formas era a reabilitação da 

habitação urbana, que previa uma metodologia de alojamento que permitisse fixar famílias e que 

promovesse a valorização por parte dos proprietários. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Quando se falava na desertificação da Vila de Sesimbra não se podiam esquecer que, na maioria 

dos casos, haviam sido os proprietários a vender as habitações próprias e não os arrendatários a serem 

colocados na rua, e conseguiram, particularmente na Vila do Castelo em que o êxodo de um lado era 

quase correspondente ao êxodo do outro, ir procurar habitações com mais área e vender as suas 

propriedades. Referiu que funcionava um pouco como as lojas, não era possível controlar ter chineses em 

Sesimbra, mas os proprietários das habitações podiam vender a chineses. ---------------------------------------- 

 ---------- Ainda assim não tinha existido em Sesimbra uma desertificação como no Alentejo por falta de 

serviços, pois esses estavam ali todos concentrados. A escola de Sesimbra e os jardins-de-infância tinham 

uma quantidade de alunos superior àquilo que era o rácio da população existente. ---------------------------- 

 ---------- Quanto às questões colocadas pelo Deputado Sérgio Faias, referiu que a reunião com a Câmara 

Municipal do Seixal esteve relacionada com uma concertação em alternativa à via 378, entre o Fogueteiro 

e o Marco do Grilo. Nos dois PDM’S e nos dois Planos de Acessibilidades estava prevista uma segunda via 

que passava pala zona de AUGI’S do Seixal, mas naquele momento era impossível devido ao aumento da 

área de servidão da NATO. Estavam então a estudar uma possibilidade, em alternativa à via 378, que 

passasse a poente da NATO e que entrasse no Concelho de Sesimbra pela zona da Mata Norte. ------------ 

 ---------- Essa questão ainda estava a ser estudada em conjunto com a Câmara Municipal do Seixal tendo 

em conta as condicionantes dos respetivos Instrumentos de Gestão Territorial, quer do lado do Seixal, 

quer do lado de Sesimbra, e a informação ainda nem tinha chegado à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Relativamente ao FORMAR, referiu que resultava de um pedido feito por 3 ocasiões à Secretaria 

de Estado e que ao terceiro pedido havia sido possível marcar uma reunião com o IEFP e o Secretário de 

Estado sobre o edifício do FORMAR. Naquele momento 50% do edifício estava inutilizável, fechado por 

questões de segurança. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara de Sesimbra sempre tinha manifestado interesse no edifício e tinha vindo a receber 

contactos por parte de algumas instituições de Ensino Superior com as indicações de poderem 
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desempenhar em Sesimbra uma série de cursos e formações superiores ou pós-graduações ligadas à área 

do turismo e à economia do mar. Tinha existido a abertura por parte do Conselho Diretivo do Instituto de 

Emprego e Formação Profissional e da Secretaria de Estado, não para uma transferência total de 

propriedade, que pertencia ao IEFP e este havia oferecido muita resistência, mas para uma cedência do 

mesmo à Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Considerou que existiria a possibilidade de uma Entidade de Ensino Superior Privado demonstrar 

a disponibilidade em contribuir para as obras de recuperação do edifício com um protocolo de cessão de 

uma parte do mesmo para o desenvolvimento das duas ações de formação nas áreas mencionadas. ------ 

 ---------- No que dizia respeito à reunião com a Câmara Municipal do Barreiro, disse que esteve 

relacionada com a questão do HUB 10, com os Transportes Coletivos do Barreiro e a possibilidade de 

poderem assumir algumas das carreiras previstas para o Concelho de Sesimbra. -------------------------------- 

 ---------- Não era possível, no quadro dos transportes municipais, o Barreiro poder fazer carreiras só 

dentro do Concelho de Sesimbra, portanto teriam de ser carreiras que tivessem de entrar no Barreiro. No 

entanto, uma vez que a estação de Coina pertencia ao Barreiro e a população da Quinta do Conde usava 

muito a estação, existia a possibilidade de, no desenho da rede, serem incluídos os TCB, o que significava 

que se retirava à rede a concessionar essa mesma parcela. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Acrescentou que ainda estavam numa fase de estudo e que haviam trocado um conjunto de 

documentação para analisar. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto aos dragados do Sado, disse que a posição tomada pela Câmara havia sido igual há da 

Assembleia. Existia a necessidade da alavancagem do porto de Setúbal mas também a compatibilização 

que tinha de existir com a deposição dos dragados.  --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A informação que tinham até então da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS), 

no que dizia respeito ao que era mais preocupante para Sesimbra, os dragados na zona do Bico das Lulas, 

era que a zona seria colocada de parte, apesar de existir já um título de utilização privativa do espaço 

marítimo aprovado e ser possível iniciarem já a operação, tinham recebido a garantia verbal do 

Administrador da APSS de que não iriam fazer o depósito de dragados naquela zona. -------------------------- 

 ---------- Continuavam à procura de uma alternativa, sendo que o que constava na declaração de impacto 

ambiental era que os depósitos tinham de ser feitos no Delta do Rio Sado e era tendo em conta esse 

espaço que se estava a estudar a solução.----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à questão da tomada de posição, referiu que não sabia o que havia sido enviado 

para a Assembleia. Na sequência da comissão de pescas havia-se realizado um Draft relativamente às 
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questões deliberativas que tinha sido enviado a todos os parceiros do Conselho Municipal das Pescas 

naquela semana com a solicitação de contributos, entre os quais, os da Assembleia Municipal, mas 

desconhecia se a Assembleia Municipal tinha solicitado os contributos aos Deputados. ----------------------- 

 ---------- Acrescentou que, naquela manhã já tinham todos os contributos e, com base nos mesmos, 

elaboraram o texto final, divulgado depois entre todos. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Na versão inicial do texto foram solicitados contributos e todos os concederam, inclusive a 

artesanal pesca e a própria Assembleia Municipal, que tinha solicitado a inclusão do envio do documento 

à própria Assembleia Municipal e às Juntas de Freguesia do Castelo, Quinta do Conde e Santiago. 

Também a Centro Sul tinha solicitado umas pequenas alterações ao documento. ------------------------------- 

 ---------- Relativamente à questão do estudo da AML disse que o iria solicitar à Arquiteta Isabel Marquês. 

 ---------- O Estudo tinha pelo menos três versões para toda a área metropolitana, uma versão que refletia 

praticamente o que existia hoje, uma versão otimizada e uma versão intermédia. A versão otimizada e a 

versão intermédia dependiam do financiamento da Administração Central, particularmente do Governo, 

porque se não existisse financiamento o que tinham era praticamente a rede existente com pequenos 

acertos, por que o esforço havia acontecido apenas para o passe, a não ser que o município se 

disponibilizasse em pagar mais dois ou três milhões de euros por ano. --------------------------------------------- 

 ---------- Referiu a existência de três cenários, o cenário minimalista, ou seja, o acerto relativamente à rede 

de transportes existente, o cenário que apontava para o crescimento da rede para mais 20%, para o qual 

existia o compromisso de todos os municípios, e o cenário que apontava para uma otimização da rede, 

que não se tratava de fazer coisas impensáveis do ponto de vista da sustentabilidade mas uma rede mais 

expansiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tanto o segundo como o terceiro cenário, tendo em conta que o concurso teria de ser lançado o 

quanto antes, estavam a aguardar a comparticipação por parte da Administração Central, caso contrário, 

a única coisa que teriam seria um passe único, entre os 30 e os 40 euros, que serviria para aqueles que o 

utilizavam, mas não serviria para aquilo que era o princípio associado, um aumento do uso do transporte 

público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Vereador José Polido que relativamente à questão dos seguros, indicou 

que havia existido um concurso público em que 26 entidades tinham sido convidadas, das quais apenas 

10 haviam respondido e de entre elas havia ganho a Ponto Seguro. ------------------------------------------------- 

 ---------- No que dizia respeito à questão colocada pelo Deputado Sérgio Faias, disse que a Câmara 

Municipal de Sesimbra já tinha adquirido um GLUTEN e no carnaval iria começar a trabalhar com uma 
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nova varredora. Já tinham feito uma campanha de sensibilização junto a todos os comerciantes de 

Sesimbra, em conjunto com a Amarsul e iria existir um reforço na fiscalização. Esperavam que de todas 

aquelas medidas resultasse uma maior limpeza e maior civismo por parte de quem não o tinha tido até 

então. - Usou da palavra o Vereador Sérgio Marcelino que cumprimentou todos os presentes e, 

relativamente às questões colocadas pelo Deputado Faustino Marques sobre a Rua António Sérgio e a 

Rua Rio Guadiana, referiu que o trabalho realizado em termos de passadeiras consistia na preparação 

para o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável com o HUB 10. Realmente não tinha ficado terminado e 

as passadeiras iam para cima do lancil onde iria ser criado uma das infraestruturas de estacionamento 

que viria a servir a futura ampliação da Escola n.º2 da Boa Água. Na passadeira que se encontrava no 

início da Rua Guadiana iria existir uma intervenção para um estacionamento transversal e não valeria a 

pena rebaixa-lo, pois esse procedimento seria feito durante a intervenção e tendo em conta o projeto. -- 

 ---------- Referiu que haviam solicitado à EDP a recolocação dos apoios de eletricidade na Avenida de 

Negreiros que teriam de ser deslocado para trás de forma a permitir o estacionamento e os passeios. --- 

 ---------- Na mesma rua existia um problema maior, os apoios de telecomunicações. Apesar de terem 

vindo a ter dificuldade em negociar com a EDP a execução de algumas obras e projetos que seriam uma 

mais-valia para o concelho e para a população, com as empresas de telecomunicações a situação era mais 

complicada e já há algum tempo que andavam a tentar que avançassem com o processo. -------------------- 

 ---------- Deu o exemplo do sucedido na Avenida dos Combatentes, em que toda a rede se encontrava 

enterrada à exceção da rede da empresa NÒS, que teimava em não retirar a rede.  ---------------------------- 

 ---------- Esta semana havia reunido com o Diretor da área de distribuição da EDP de Setúbal e teriam de 

tomar uma medida de força, como arrancar os cabos, o que depois traria consequências graves, pois 

alguém iria ficar sem telefone ou televisão. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara Municipal havia criado uma infraestrutura subterrânea de telecomunicações ao longo 

de toda a Avenida dos Combatentes que estava a ser usada pela Vodafone e pela MEO, mas a NÓS 

teimava em não aderir porque só tinha orçamento para implementar redes e não tinham para a 

manutenção, como havia explicado o Diretor da área de distribuição da EDP de Setúbal. --------------------- 

 ---------- Concluiu que quando avançassem com a obra do PAMUS e da HUB 10, ficaria tudo regularizado e 

a zona das passadeiras iria encaixar com a futura escola e acessibilidades. ---------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à INPARK, referiu que a reunião se havia realizado no seguimento das restantes e a 

novidade era a possibilidade de implementar a Via Verde na Vila de Sesimbra, que tinha vantagem para 

os utilizadores e alguns custos residuais, nomeadamente os custos da operação da própria Via Verde. --- 
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 ---------- Teriam de efetuar uma alteração regulamentar, não só ao trânsito, mas também ao 

estacionamento, pois o sistema de tarifário havia sido implementado no ano de 2013 e necessitava de 

atualização e bonificações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Cartão, também criado em 2013, foi o que tinham julgado que serviria melhor a população, os 

residentes e os de segunda habitação, mas tratava-se de um cartão que facilmente se falsificava. 

Acreditava que mais de metade dos cartões que eram colocados nos tabelies das viaturas tinham sido 

trabalhados em casa ou fotocopiados numa papelaria. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O que se pretendia era um conceito diferente, tratava-se de uma saqueta, onde se colocava a 

identificação com um cartão de plástico com um holograma, que não seria tão facilmente falsificável. 

Neste momento estavam a estudar a questão de ser a própria empresa a gerir a base de dados e a 

emissão dos cartões, mas existiam algumas dúvidas relativamente aos termos regulamentares que previa 

a atribuição de duas ou três matrículas para cada cartão tendo em conta o agregado familiar, o que não 

seria prático nem fiável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Estavam ainda a estudar a possibilidade do cobrar 10 euros pela aquisição do primeiro cartão e 

alterar os valores com a aquisição do segundo e do terceiro. Era uma estratégia funcional já usada por 

outros municípios, mas ainda não estava decidido. ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Com o sistema atual, o próprio pessoal da INPARK tinha dificuldade em saber se os cartões 

estavam ou não válidos, pois a base de dados pertencia à Câmara e não estava atualizada de acordo com 

a deles nem com a que era enviada para a GNR. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto à questão colocada pelo Deputado João Valente relativamente à Estrada dos 4 Castelos, 

disse que a mesma pertencia ao projeto HUB 10, que envolvia os três Concelhos, Palmela, Setúbal e 

Sesimbra. Setúbal havia realizado a sua parte relativamente ao que existia no meio daquela operação, já 

tinha a obra praticamente concluída, faltava só colocar a parte relacionada com a arborização entre a 

estrada e a parte da ciclovia.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Da parte de Sesimbra tinha existido uma primeira fase associada à construção do Burguer King e 

neste momento estavam a construir a rotunda dos 4 castelos, que iria permitir uma acessibilidade 

funcional para quando fossem para lá destacados os serviços operacionais. Como se tratava de uma zona 

de grande tráfego a construção da rotunda era essencial, caso contrário, os serviços operacionais seriam 

tudo menos operacionais porque não se iriam conseguir deslocar. -------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que estavam a meio de um processo com a Câmara Municipal de Setúbal, 

relacionado com as obras e alargamento da ponte sobre o rio coina que pertencia aos dois Concelhos e 
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que tinha sido construída nos anos 70 pela Empresa António Xavier de Lima. Já haviam realizado um 

protocolo para a sua manutenção e alargamento que incluía a ciclovia. -------------------------------------------- 

 ----------  Por se tratar de uma zona de cheia centenária, tiveram de consultar a Administração da Região 

Hidrográfica do Tejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em tempos já haviam realizado um estudo para o Parque da Ribeira e tentaram aproveitar ao 

máximo esse mesmo estudo, embora tivesse sido necessário entregar mais alguns elementos solicitados 

à Câmara Municipal de setúbal. Acreditava que quando dessem inicio ao HUB10 executariam também as 

obras na ponte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à questão do cemitério, disse que haviam solicitado ao empreiteiro, através da 

Divisão de Urbanismo, que arranjasse uma forma de o cemitério não ficar visível, mas o mesmo havia 

falhado ao solicitado. Concluiu que assim que fosse oportuno, questionaria a Vice-Presidente 

relativamente a essa questão. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente da CMS disse que do ponto de vista da fiscalização municipal, a situação estava a 

ser estabilizada apesar da existência de dificuldades em Recursos Humanos. Depois de muitos anos, 

estavam agora a emitir as primeiras contraordenações sobre a questão da deposição indevida de verdes, 

de monos e de lixo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Informou que na próxima segunda-feira iriam ter uma reunião técnica, resultante de duas 

reuniões anteriores, com os promotores da Mata Norte que estavam a avançar com o processo. Naquele 

momento, a Mata Sul encontrava-se totalmente na propriedade do Novo Banco, que também pretendia 

avançar com o processo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS informou, relativamente à piscina, que haviam recebido naquele dia o 

relatório do primeiro trimestre e que na próxima semana, como era habitual, dariam conhecimento à 

Comissão de Líderes, Comissão Sociocultural e à Comissão de Desenvolvimento Económico. ---------------- 

 ---------- Relativamente ao documento sobre o Conselho Municipal das Pescas referiu que a solicitação de 

contributos havia sido colocada quase da manhã para a noite, deixando apenas a oportunidade de 

acrescentar duas sugestões que se prenderam em ampliar o número de Entidades, nomeadamente os 

Grupos Políticos da Assembleia da República, a Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia. ---------------- 

 ---------- Acrescentou que havia tomado conhecimento, no final do dia, da existência de contributos por 

parte de outros serviços, dos quais havia resultado um documento final que de imediato havia remetido à 

Comissão Líderes para conhecimento. Julgava que a Câmara iria enviar um documento final que também 

remeteria de imediato à Comissão para ser apreciado numa próxima reunião para que então, a 
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Assembleia Municipal pudesse tomar uma posição, em termos de PAOD, sobre essa matéria --------------- 

 ----------  Aquela situação deveu-se ao fator da rapidez, do tempo e também à questão de ter sentido a 

importância da Comissão de Líderes ter conhecimento daquele documento. ------------------------------------- 

 ---------- Relativamente ao estudo da AML, indicou que o mesmo tinha sido referenciado e também se 

penalizava pela falta de insistência, mas o Presidente da Câmara e o Serviço de Apoio à Assembleia 

Municipal já haviam tomado nota e iriam tomar as diligências necessárias para que na semana seguinte 

fosse possível obtê-lo e divulga-lo aos membros da AMS.--------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias perguntou se o Documento do Conselho Municipal das Pescas tinha sido 

enviado apenas para conhecimento ou também para a recolha de contributos. Uma vez que o texto do 

correio eletrónico que acompanhava o documento dizia apenas “Segue para conhecimento”, partia do 

princípio que se tratava de um documento fechado e no entanto, através de outros canais, conseguia 

perceber que o documento ainda estava em processo de recolha de contributos. ------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS respondeu que o objetivo tinha sido também a recolha de contributos e daí 

a rapidez com que tinha enviado o documento. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado José Guerra referiu que não tinha percebido as respostas do Presidente da CMS 

relativamente às questões colocadas sobre o REOT e as delimitações da REN e da RAN, mais 

especificamente quando referiu que não poderia colocar na rua os termos da revisão do PDM. ------------- 

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro questionou, devido à derrocada que tinha acontecido na Ilha da 

Madeira na qual uma jovem não havia sobrevivido, e visto que em Sesimbra também existiam arribas 

perigosas, que intervenção é que a Autarquia estava a fazer no sentido de minorar o risco de haverem 

derrocadas. Deu o exemplo da localização do Restaurante Tico Tico, onde existia uma arriba perigosa. --- 

 ---------- O Presidente da CMS disse que iria tentar ser o mais conciso possível no que dizia respeito às 

questões colocadas pelo Deputado José Guerra e explicou que as delimitações da REN e da RAN 

existentes eram aquelas que estavam definidas no PDM e naquele momento o PDM encontrava-se em 

revisão e em concertação com a CCDR. A mesma seria conhecida quando o documento chegasse à 

Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Indicou que uma das delimitações, a que dizia respeito à adequação do PDM no processo de 

regularização extraordinária das indústrias, iria brevemente chegar à Assembleia Municipal. ---------------- 

 ---------- Um instrumento como o do Planeamento do Território, mesmo tendo em conta questões de 

especulação imobiliária como estas, não era um instrumento que fosse monitorizado no seu quadro de 

revisão em contexto de interesses que pudessem existir de imobiliários, tratava-se de um instrumento 
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estratégico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Se soubesse que o polígono de delimitação da REN iria eventualmente ser reduzido em 

determinado território, sob proposta do PDM ou delimitação da REN, no dia seguinte poderia vende-lo 

mais caro, ou se soubesse que existia uma proposta da REN para aumentar determinado polígono, 

poderia querer vender o seu terreno enquanto não tinha a REN. ----------------------------------------------------- 

 ---------- Existia um PDM em vigor e existia uma revisão que iria seguir os seus trâmites legais, quando 

chegasse o processo, a Assembleia seria a primeira a ter acesso, mesmo antes de ir a discussão pública, e 

lá estaria vertido as delimitações da REN e da RAN já concertadas com a CCDR. --------------------------------- 

 ---------- Quanto à questão colocada pelo Deputado Miguel Ribeiro, disse que a preocupação da Câmara 

não era tanto com o restaurante Tico Tico, mas sim com o restaurante Lobo do Mar. Os dois restaurantes 

encontravam-se em áreas de concessão da APSS e existiam estudos recentes que apontavam para a 

instabilidade da arriba, sobretudo na zona do restaurante Lobo do Mar. Na localização do restaurante 

Tico Tico já existia a consolidação da arriba, efetuada numa intervenção há alguns anos atrás. -------------- 

 ---------- Já haviam realizado um conjunto de reuniões com os proprietários dos restaurantes que tinham 

oferecido muita resistência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A concessão da APSS terminaria nos próximos meses e entretanto estavam a estudar dois 

cenários, a realização de um estudo para a estabilização da arriba, o que era complicado porque o solo 

era da APSS e a arriba era propriedade privada, ou então a deslocação do restaurante. ----------------------- 

 ----------  Haviam contactado as Infraestruturas de Portugal, uma vez que a mesma tinha feito a 

intervenção no restaurante Lobo do Mar na zona da linha da água onde tinha o betão projetado, mas a 

mesma tinha declinado qualquer responsabilidade. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A única questão, do ponto de vista do município, era o facto de se tratar de uma concessão da 

APSS, e esta tinha exatamente as mesmas preocupações, até porque existia um histórico recente de 

derrocada na zona do restaurante o Lobo do Mar que felizmente não tinha causado grandes 

consequências para além de alguns danos materiais. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Todos os relatórios que tinham, os da Proteção Civil inclusive, apontavam para os riscos da arriba 

e essa era a sua principal preocupação naquele momento, incluindo também uma situação que ocorria na 

rua Amélia Frade, sobretudo no talude do Bloco do Moinho, onde já tinha acontecido também uma 

derrocada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No limite iriam tentar uma posse administrativa, porque a informação que tinham era que aquela 

parcela estava na administração do Bloco do Moinho, embora existisse uma contestação deles a dizer 
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que não. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que estas eram as duas grandes preocupações que tinham no momento, à parte da 

preocupação com todas as arribas, fossem a sul ou a norte. Ainda no dia anterior, na praia da Pipa, entre 

as bicas e a foz, havia sido feito um levantamento, entre a Câmara e a Agência Portuguesa do Ambiente, 

para uma situação de grande risco numa arriba que se percebia perfeitamente que estava a descolar. O 

Gabinete Municipal de Proteção Civil já tinha procedido à colocação de sinalização com trilhos pedonais e 

cicláveis mesmo juntos à falésia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Concluiu que existia também uma grande preocupação da Câmara, da Autoridade Marítima e da 

APA relativamente ao Ribeiro do Cavalo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, foi encerrado o “Período da Ordem de Trabalhos”, e foi 

solicitado pelo Deputado João Valente 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 

considerada aprovada, por unanimidade, procedendo-se à respetiva assinatura. -------------------------------- 

 ---------- Seguidamente, a Presidente da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão eram uma 

hora e trinta e sete minutos do dia 22 de fevereiro de 2019. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, pelos Secretários e 

pelos Membros que o desejarem fazer.     


