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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SESIMBRA, 

REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2019 

 ---------- Aos vinte e dois dias de março de 2019, no Auditório Conde de Ferreira, realizou-se a sessão 

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

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

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

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

 ---------- 1. Plano Diretor Municipal de Sesimbra (PDM) – Alteração no âmbito do Regime Excecional de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE) – Relatório da Discussão Pública; ------------------------- 

 ----------  2.  Contratação de Empréstimo a Curto Prazo até ao montante de 2 milhões de euros – 

Condições Contratuais;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 3. Transferência de Competências da Administração Central ao abrigo da Lei n.º 50/2018, de 16 

de agosto – Diplomas setoriais;  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 4. Candidatura ao Programa Europa dos cidadãos 2014/2020 - Medida - Redes de cidades / 

“Jovens em Movimento … pela Europa / “O cidadão/ a cidadã no séc. XXI – Que competências?”;  ------ 

 ---------- 5. Designação de 1 cidadão eleitor para integrar a Comissão Alargada da Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Valente; 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; Sónia Patrícia 

Narciso Faria Lopes e Álvaro Manuel de Aguiar Monteiro; --------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Grupo Municipal do PS – Sérgio Miguel Redondo Faias, João Filipe Paulo Pólvora; Andredina 

Gomes Cardoso; Luísa Margarida Cagica Carvalho, Paulo do Carmo de Sá Caetano; Faustino Marques e 

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

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

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

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

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

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

 ---------- Compareceram ainda, a Presidente da Junta de Freguesia de Santiago, Laura Maria Pinto Correia, 
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o Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, Vítor Ribeiro Antunes, e a Presidente da Junta de 

Freguesia do Castelo, Maria Manuel de Jesus Gomes dos Santos. ----------------------------------------------------  

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

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

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

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

Vereadores, José Henrique Peralta Polido, Sérgio Manuel Nobre Marcelino, Américo Manuel Machado 

Gegaloto, Carlos Manuel Vicente Silva e Francisco José Pereira Luís. ------------------------------------------------ 

 ---------- Informou em seguida que a Deputada Paula Alexandra Rodrigues, do Grupo Municipal da CDU, 

solicitara a sua substituição por motivos de ordem profissional. A Deputada era substituída pelo 

Deputado Álvaro Manuel de Aguiar Monteiro. Também a Deputada Bertina Pereira João Duarte, do 

Grupo Municipal do PS, solicitara a sua substituição por razões profissionais, sendo substituída pelo 

Deputado Faustino Marques. O Deputado Pedro Miguel dos Santos Mesquita, do mesmo Grupo 

Municipal, também por razões de ordem profissional, comunicara a sua indisponibilidade sendo 

substituído pelo Deputado Afonso Manuel Cardoso Pessoa. ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

recebido pela AMS desde a realização da sessão de 22 de fevereiro a qual tinha sido colocada na PAMS, 

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

 ---------- Informou em seguida que estavam presentes atas de reuniões anteriores, as quais após redigidas 

pelo Serviço de Apoio e verificada por ela própria, eram remetidas aos Líderes dos Grupos Municipais 

para uma leitura cuidada, e posteriormente colocadas na PAMS na pasta correspondente à presente 

sessão uma vez que se encontravam em condições de serem votadas hoje. Lembrou, no entanto, que as 

atas das reuniões eram aprovadas em minuta no final de cada reunião ou sessão. ------------------------------ 

 ---------- Submeteu depois à votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 15 de junho de 2018 tendo 

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

 ---------- Por último submeteu à votação a ata da sessão ordinária de 13 de setembro de 2018 tendo sido 

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

 ---------- Deu depois conhecimento que o Programa da RTP “Aqui Portugal” se realizara em Sesimbra e 
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tinha tido o privilégio de participar apresentando o projeto da Assembleia Municipal de Jovens. Tratando-

se de um primeiro visionamento do projeto a nível nacional e até internacional, em que também 

participara uma professora e uma aluna, e fora de facto um exemplo de boas práticas do que era 

desenvolvido no Concelho de Sesimbra envolvendo as escolas, alunos e professores. -------------------------- 

 ----------  Lembrou em seguida a realização da cerimónia de Atribuição do Prémio Espichel no próximo dia 

24 de março, com inicio às 15h00, no Auditório Conde de Ferreira, a título póstumo a Augusto Pólvora e 

ao Sr. António Reis Marques. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Também no dia 2 de Abril se realizava a visita de estudo e eleição da mesa da 16 ª assembleia 

municipal de jovens. Durante o período da manhã os jovens visitariam locais, nomeadamente DocaPesca, 

ArtesanalPesca, SesimbraSana Hotel e Hotel do Mar e ainda o Museu Marítimo de Sesimbra. No período 

da tarde realizar-se-ia a eleição da mesa precedida de um debate com a presença de alguns convidados 

no âmbito do tema “O Cidadão/Cidadã do Século XXI – Que Competências?”. ------------------------------------ 

 ----------  Lembrou depois que no dia 5 de abril se realizaria o Seminário – “Gestão, Modernização e 

Inovação nas Autarquias” da iniciativa da AMS com a participação de oradores convidados, com perfis e 

experiências que facilitavam a formação e informação sobre os temas referenciados no Programa, cujo 

convite havia sido enviado para as assembleias municipais e câmaras municipais do País. -------------------- 

 ---------- Usou em seguida da palavra a Deputada Andredina Cardoso que cumprimentou todos os 

presentes e referiu que na última sessão da AMS não estivera presente, mas tivera conhecimento que a 

Presidente da AMS informara a razão da sua ausência e que a agraciara com algumas palavras. Fora de 

facto uma homenagem que aceitara com muita humildade e com muito sentido de responsabilidade 

porque aquelas situações acresciam mais responsabilidade. Portanto a razão da sua intervenção era para 

agradecer. Também recebera da Mesa da AMS uma homenagem enquanto mulher, a qual agradecia. --- 

 ----------  A Presidente esclareceu que era uma iniciativa da Segunda Secretária da Mesa, Deputada 

Conceição Gonçalves, que os surpreendera a todos e a todas. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse depois que tendo a AMS recebido 17 documentos para o PAOD da sessão de hoje, 5 

Saudações, 7 Moções e 5 Recomendações, para não falar dos pontos do Período da Ordem do Dia que 

eram 5, após conversa com o Presidente da CMS e troca de opiniões com os elementos da Comissão de 

Líderes dos Grupos Municipais foi entendimento que seria presente a seguinte proposta: --------------------   

 ---------- Dividir a presente sessão extraordinária em 2 reuniões sendo a 2.ª reunião realizada no dia 29 de 

março, pelas 21h00, no Auditório Conde de Ferreira. -------------------------- ----------------------------------------- 

 ---------- Transitar para a 2.ª reunião os pontos 4 e 5 da Ordem de Trabalhos, a saber: “Candidatura ao 
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Programa Europa dos cidadãos 2014/2020 - Medida - Redes de cidades / “Jovens em Movimento … pela 

Europa / “O cidadão/ a cidadã no séc. XXI – Que competências?” e “Designação de 1 cidadão eleitor para 

integrar a Comissão Alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens”, respetivamente. --------------

---------- Deliberar sobre determinados documentos do Período de Antes da Ordem do Dia, 

nomeadamente, as 5 Saudações e as 5 Moções já acordadas com os Grupos Municipais: a Moção 

subordinada ao tema “Contra a discriminação em função da orientação sexual” a Moção subordinada ao 

tema “Por Eleições Livres e Democráticas na Venezuela”, a Moção com o título “Por Mais e Melhores 

Transportes Públicos”, a Moção com o título “Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género” 

e a Moção subordinada ao tema “Restrições à Pesca da Sardinha”.  ------------------------------------------------- 

 ---------- Transitar as restantes Moções e as 5 Recomendações para a segunda reunião da sessão. ---------- 

 ---------- Submetida a votação a proposta de organização da sessão foi aprovada por unanimidade. -------- 

 ----------  Disse depois que surgira nas redes sociais um vídeo já conhecido de todos sobre o qual não se 

podia ficar mudo e quito, uma vez que o documentário tratava de uma forma abusiva elementos da AMS, 

incluindo ela própria enquanto Presidente da AMS e representante do órgão. Assim, ao abrigo do 

Regimento da AMS, apresentava a seguinte Declaração de Defesa da Honra:  ------------------------------------ 

 ---------- "A presenta declaração é baseada no articulado do regimento da Assembleia Municipal de 

Sesimbra, aprovado em 20 de abril de 2018, no seu art.º n.º 46 quando refere… “defesa da honra e 

dignidade de qualquer deputado Municipal”, embora no mesmo articulado se refira a uma circunstância 

ocorrida em ambiente de Assembleia Municipal, mas também é baseado na alínea j) do art.º 15 dedicado 

aos Poderes e Direitos dos Deputados(as) quando diz “apresentar reclamações e protestos”.   --------------- 

 ---------- A situação é de tal modo gravosa que agradeço a vossa compreensão para o que vos passo a 

citar, mas é sobretudo na qualidade de presidente deste órgão que apresento esta declaração. ------------- 

 ---------- Muito recentemente tive conhecimento de uma publicação sobre a forma de vídeo, com cerca de 

2 min.09 seg. divulgado nas redes sociais, a qual foi igualmente enviada a um elemento da junta de 

freguesia do Castelo, mais concretamente à sua presidente Maria Manuel. --------------------------------------- 

 ---------- De imediato a mesmo me endereçou a referida publicação, que na realidade não só estava 

disponível em ciclos de amigos, mas integrada na página do facebook do CDS/PP – Sesimbra, e também 

disponível em espaço público. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Após a sua visualização, de imediato constatei que se tratava de um vídeo de imagens de 

referência como Castelo, Igreja da Corredoura, Lagoa, Cabo Espichel e outras, as quais facilmente 

identificavam o Concelho de Sesimbra.  -------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Quanto ao seu conteúdo musical em nada tenho a destacar, (é propriedade de quem o publicou) 

porém já não posso dizer o mesmo acerca das fotos que eram incluídas. Eram fotos de cartazes de 

campanha da CDU, destacando-se os candidatos e candidatas da câmara e assembleia municipal, e das 

três juntas de freguesia. Eram fotos que destacavam visivelmente os/as diferentes candidatos/as e até o 

próprio Secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, intercaladas com fotos de acontecimentos públicos 

ou institucionais, mas também em espaços privados nomeadamente com os elementos do executivo 

municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tudo isto era acompanhado de uma letra cujas expressões eram ofensivas como … “golpistas, 

tresloucados, Srs. de Moscovo, vigaristas, ditadores, vaidade, incompetentes, oportunistas, ladrões entre 

outras expressões igualmente gravosas”.   ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Posso ainda acrescentar que de forma alternada surgiam imagens que tinham sempre presente 

João Casaca, mas sempre acompanhado de altos responsáveis do seu Partido como por exemplo a sua 

Presidente Assunção Cristas. Acresce ainda o facto de ele ter sido candidato á câmara municipal nas 

últimas eleições autárquicas integrado nas listas do PSD/CDS, o que por si só lhe competia sentido de 

responsabilidade e respeito por todas as forças políticas e os respetivos candidatos e eleitos.   -------------- 

 ---------- Por tudo isto, que mais posso dizer! -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Apenas me ocorre que este é um acontecimento de grande populismo, que ataca pessoas sem 

qualquer escrúpulo, demostrando uma baixa formação política de que na “Prática política” vale tudo! 

Mas não é verdade e não pode ser. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Temos feito um grande esforço para sensibilizar os jovens para uma nova dimensão da prática 

politica, e vamos continuar a fazê-lo… mas parece que a exceção confirma a regra… até mesmo com 

alguns que outrora viveram essas práticas agora são protagonistas desta ofensa à moral publica e à 

alcunha desmedida sem olhar a meios para atingir os seus fins … ou os seus fãs… ------------------------------- 

 ---------- Sinto-me ofendida! É verdade! E quem me conhece sabe bem que a minha conduta, quer como 

profissional quer como autarca há longos anos, sempre se pautou por cordialidade, respeito e estima por 

todos e todas, quer trabalhadores, quer com colegas autarcas nas diferentes funções e de diferentes 

quadrantes políticos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Também é verdade que nunca senti tanto na pele as palavras ofensivas, de tamanha barbaridade 

e de muito baixo nível político, que agora me são dirigidas e mais … utilizando a minha imagem sem que 

para tal me tenha sido solicitada autorização.   ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Entendo que perante estas manifestações públicas, não devemos ficar mudos e quedos. ----------- 
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 ---------- Silenciar estes devaneios de má formação cívica não contribui para uma verdadeira democracia 

onde a opinião, a defesa ideológica das suas convicções e o contraditório de ideias e opiniões é saudável 

…, mas com elevação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Esta é uma atitude a condenar e que só nos resta afirmar o seguinte: ------------------------------------ 

 ---------- - Exigir um pedido de desculpas públicas, utilizando os mesmos meios de divulgação que foram 

aplicados para a divulgação deste vídeo; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- - Exigir que rapidamente seja retirado este vídeo exposto em público nas redes sociais;  ------------ 

 ---------- Pretendo enviar esta Declaração para conhecimento à Camara Municipal, Juntas e Assembleias de 

Freguesia do concelho de Sesimbra, e responsáveis dos partidos com sede em Sesimbra nomeadamente 

PCP, PS, PSD, CDS/PP, BE e MSU.”  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Após a leitura da Declaração a Presidente da AMS agradeceu à Comissão de Lideres dos Grupos 

Municipais, com a qual comunicara durante a manhã para dar conhecimento sobre esta sua posição 

considerando que era uma ofensa a ela própria enquanto representante do órgão e como tal estava em 

causa a imagem da própria AMS. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou em seguida da palavra o Deputado João Valente que cumprimentou todos os presentes e 

disse que o Grupo Municipal de CDU perante aquela situação também iria apresentar uma Declaração de 

Defesa da Honra: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Perante a declaração de defesa da honra o que nos ocorre fazer enquanto bancada da CDU é 

sem dúvida manifestar publicamente a nossa total solidariedade ao que é expresso na declaração que 

acabamos de ouvir agora apresentada pela Sr.ª Presidente desta Assembleia. ----------------------------------- 

 ---------- Contudo tal como é referido no nosso Regimento da assembleia fazemos esta declaração baseada 

na alínea j) do art.º 15 que refere os Poderes e Direitos dos deputados   -------------------------------------------- 

 ---------- Estamos de acordo quando em períodos de campanha eleitoral, ou em representação do órgão 

onde nos integramos, temos como missão a promoção da participação dos jovens nas práticas políticas e 

até mesmo o seu envolvimento em estruturas políticas com o objetivo de os envolver na vida local. -------- 

 ---------- Os partidos políticos existem, nas sociedades modernas em que a prática democrática é uma 

realidade, por isso para a bancada da CDU, o exercício e a manutenção do poder político, é importante 

estar associado às boas práticas, contudo perante os factos aqui agora apresentados pela mesa desta 

assembleia, a falta de ética está bem patente. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A bancada da CDU está solidária com a defesa da Honra apresentada pois as más práticas no seio 

dos partidos políticos contribui muito negativamente para a indiferença, o descrédito e o afastamento dos 
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cidadãos eleitores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- As redes sociais proporcionam-nos uma grande facilidade de comunicação, pois permitem-nos 

virtualmente aproximarmo-nos de um grande número de pessoas, passando nos dias de hoje a 

comunicação “online” a ser uma ferramenta essencial. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A mesma rede social utilizou expressões que atenta à moral, prestando informações falsas e que 

os autores atrás do computador ou telemóvel estão a praticar crimes previstos e puníveis pela nossa lei. 

 ---------- O crime de gravações e fotografias ilícitas, sem consentimento, é punido com pena de prisão até 1 

ano ou com pena de multa até 240 dias. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Recordamos que as redes sociais não são desculpa, pois é habitual serem agravadas 

exemplarmente as penas deste tipo de crimes praticados. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quando verificamos que 40% dos mais novos não querem saber de política, segundo um estudo 

da OCDE os partidos têm bastante dificuldade em se aproximar dos jovens verificamos que com este tipo 

de atos, de denegrir a imagem de pessoas com palavras ofensivas e gravosas que em nada abonam o 

discurso politico que deve existir em todos os partidos.  ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Repudia a Bancada da CDU este modelo de fazer política, Sesimbra não está habituada aos seus 

eleitos a serem tratados deste modo, que representam a população do concelho, logo os partidos devem 

ser verdadeiros espaços de referência sobretudo com boas práticas. ------------------------------------------------ 

 ---------- Vem a Bancada da CDU questionar se a Sra. presidente do CDS PP Dra. Assunção Cristas se revê 

nesta forma ofensiva e inapropriada na abordagem efetuada a todos os membros do executivo da 

Câmara Municipal de Sesimbra e Juntas de Freguesia que tem como missão a defesa dos interesses da 

população do Concelho e do serviço publico que presta. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Entende a CDU dar conhecimento com o vídeo em anexo a: ------------------------------------------------- 

 ---------- Presidente da Assembleia da Republica ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Todos os grupos políticos com Assento Parlamentar na Assembleia da Republica --------------------- 

 ---------- Presidente do CDS / PP  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 ---------- Todos os grupos políticos com assento na Assembleia Municipal ------------------------------------------- 

 ---------- Junta de Freguesia de Santiago -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Junta de Freguesia Do Castelo ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Assembleia de Freguesia de Santiago ------------------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- Assembleia de Freguesia Castelo ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde” ------------------------------------------------------------------ 

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

presentes disse que o Grupo Municipal do PS fora hoje confrontado com um vídeo que estava em 

circulação nas redes sociais realizado por um elemento de um Partido Politico de Sesimbra contendo 

insinuações duvidosas, imagens de representantes dos diferentes membros dos órgãos autárquicos, 

incluindo a Presidente da AMS e Presidente da Câmara Municipal e Freguesias, sendo que o PS 

considerava que a atividade politica se devia desenvolver em torno de debate de ideias com elevação e 

nunca resvalar para os ataques de carater sem qualquer fundamento. --------------------------------------------- 

 ---------- Atitudes como aquelas só descredibilizavam a atividade politica e abriam caminho a movimentos 

populistas. A liberdade de expressão devia ter limites e regras e a liberdade de cada um acabava quando 

começava a liberdade dos outros. Nesse sentido, o GM do PS não se revia naquelas atitudes, assumindo-

as como um ataque à liberdade e à democracia e repudiava-as por completo, e gostaria também de 

colocar a questão se o partido em causa se revia naquela posição, ou se teria sido um mero desvario de 

um elemento desse partido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou depois da palavra o Deputado Lobo da Silva que cumprimentou todos os presentes e em 

nome do PPD/PSD disse que como membros da AMS e fazendo parte de uma estrutura política local, 

queria deixar bem claro que não se reviam naquele modo de fazer política. Era importante continuarem 

todos a contribuir de modo ativo na construção de uma Sesimbra e de um Portugal melhor, e fortalecer o 

PPD/PSD com as causas que defendiam. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou depois o isso da palavra o Deputado Miguel Ribeiro que cumprimentou todos os 

presentes e referiu que tudo o que era relevante já fora dito. O GM do MSU visionara atentamente o 

vídeo e realmente a palavra desvario era a palavra adequada. Era um comportamento inaceitável em 

democracia que repudiava profundamente. Em debate político existiam divergências e debate político 

mas existiam limites. Este era um ato de violência gratuita contra pessoas que tentavam fazer o seu 

melhor e representavam os interesses da população de Sesimbra e portanto também um voto de 

solidariedade pelos visados. Este incidente não podia passar despercebido e era preciso responsabilizar o 

autor deste ato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Também o MSU achava correto o contacto com o partido, neste caso  pelo menos com os seus 

dirigentes, e saber o que é que pensavam sobre aquela atitude. Julgava que a AMS estava unida nesta 

condenação que era um frontal ataque à Democracia. ------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- Interveio depois o Deputado José Guerra que cumprimentou todos os presentes e disse que tudo 

já fora dito sobre aquele atentado claro à democracia, não se tratando de um ato político, mas 

unicamente de acusações gratuitas e pondo em causa a própria democracia. A música populista 

compunha o resto. Pensava mesmo que devia ser pedida a posição sobre o assunto à direção do CDS-PP. 

 ---------- A Presidente da AMS disse que numa democracia sã sempre vivida após o 25 de abril no 

concelho, com tudo aquilo que eram as opiniões, as defesas ideológicas dos seus programas eleitorais e 

das suas convicções, nunca, que se recordasse, tinha acontecido tamanha vergonha para a população do 

concelho e para aqueles que a representava que eram os eleitos dos diversos órgãos autárquicos, e por 

isso expressava de facto muito sinceramente o seu agradecimento pela partilha das palavras de 

solidariedade, porque todos estavam de facto com uma postura de forma coerente, clara, aberta e 

sincera e era nessa medida que iriam continuar a trabalhar. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Daria conta dos passos subsequentes que eram traduzidos quer na sua Declaração em Defesa da 

Honra quer na Declaração apresentada pelo Líder do GM da CDU. --------------------------------------------------- 

 ---------- Conclui expressando um sincero obrigado a todos e a todas. ------------------------------------------------ 

 ---------- Continuando os trabalhos disse que também no decorrer do dia de hoje e por sugestão do colega 

Sergio Faias convidava todos os presentes a apresentar um voto de pesar pelos acontecimentos ocorridos 

em Moçambique e por todas as vítimas, que naquele momento ainda não estavam contabilizadas na sua 

totalidade, situação que a todos estava a comover pela tragédia que aquela população estava a viver. --- 

 ---------- Convidou em seguida todos os presentes a aguardar um minuto de silencia em memória das 

vítimas do ciclone em Moçambique. -------------------------------------------------------------------------------------------

------- Prosseguindo os trabalhos a Presidente da AMS informou que se iria iniciar a apresentação dos 

documentos rececionado para o PAOD, começando pela Saudação do GM do PS com o título Saudação 

aos Campeões Regionais de Hóquei em Patins de Sub 13 do Grupo Desportivo de Sesimbra. ----------------- 

 ---------- Usou da palavra o Deputado Paulo Caetano que fez a sua leitura: ---------------------------------------- 

 ---------- “Aos Campeões Regionais de Hóquei em Patins de Sub 13 do Grupo Desportivo de Sesimbra ------ 

 ---------- A equipa de Hóquei em Patins de Sub 13 do Grupo Desportivo de Sesimbra sagrou-se Campeã 

Regional de Hóquei em Patins da Associação de Patinagem de Setúbal - Época de 2018/2019 ganhando, 

por essa razão, o direito a participar no Campeonato Nacional de Sub 13, competição organizada pela 

Federação de Patinagem de Portugal.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Grupo Municipal do Partido Socialista associa-se ao orgulho e satisfação demonstrada pelo GDS 

e, através desta saudação, assinala na Assembleia Municipal de Sesimbra este feito desportivo que muito 
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enaltece a qualidade do trabalho de formação desenvolvido no Clube, numa modalidade com enorme 

tradição e história em Sesimbra.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Muitos parabéns aos jovens jogadores, equipa técnica e direção do GDS por este triunfo!  --------- 

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

 ---------- Grupo Desportivo de Sesimbra, Câmara Municipal de Sesimbra, Juntas e Assembleias de Freguesia 

de Sesimbra, Conselho Municipal de Educação, Associações de Pais das Escolas do Concelho de Sesimbra, 

Órgãos de comunicação social local e regional.” --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que o propósito de fazer a Saudação era formalizar um reconhecimento por aquele feito, 

que era um campeonato regional, mas que tinha consigo alguns aspetos que eram importantes. Estava a 

falar de equipas de sub-13, de miúdos com 11 e 12 anos, de uma modalidade muito querida nesta terra. 

O Grupo Desportivo de Sesimbra e o concelho de Sesimbra eram dos poucos do país que conseguiam 

reclamar para si o facto de terem vencido uma taça europeia numa modalidade desportiva. Sesimbra 

fizera-o há quase 40 anos naquela modalidade, exatamente em hóquei em patins.  ---------------------------- 

 ---------- Reforçava os aspetos da formação porque se estava a falar de crianças que começavam com 

aquela idade a ter estas competências competitivas com dedicação e empenho, em nome de um clube, 

em nome de uma terra, e simultaneamente valorizar esta modalidade que não era a modalidade que 

toda a gente acompanhava e seguia apaixonadamente, mas que era muito querida na sua terra. ---------- 

 ----------  Gostaria de destacar, porque não constava na saudação, que a equipa vencera uma meia-final e 

uma final, ganhara ao Aljustrelense primeiro por 5-2 e ganhara na final ao Beja por 2-1 e o Rodrigo 

Rodrigues, o Pedro Dionísio, o Pedro Filipe, o Gonçalo Formiga o Vicente Manteigas, o Pedro Cunha, o 

João Maria Almeida, o Gonçalo Coelho, tinham sido os jovens jogadores do Grupo Desportivo de 

Sesimbra que tinham feito aquele brilharete em nome do clube e em nome da terra.  ------------------------- 

 ---------- Disse que considerara importante registar  individualmente o nome dos jogadores embora a 

saudação se dirigisse não só eles mas também à equipa técnica e eu próprio clube como era óbvio. ------- 

 ----------  Usou em seguida da palavra o Deputado João Valente que disse que aquela Saudação também 

era corroborada pela Bancada da CDU e que efetivamente eram jovens de tenra idade mas também não 

podia deixar de destacar no hóquei em patins a equipe sénior, na 3.ª divisão, com mais de 191 golos. ---- 

 ---------- O Deputado Paulo Caetano acrescentou com 1 internacional da seleção de Moçambique nessa 

equipe.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não havendo mais intervenções, a Presidente da AMS lembrou que todos os documentos que 

eram votados na AMS deixavam de ter as referências partidárias, ou do movimento, e passavam a ser 
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documentos da AMS. Submetida a votação a Saudação foi aprovada por unanimidade. --------------------- 

 ---------- Cedeu depois a palavra ao GM do PS para apresentação da Saudação - 40º Aniversário do Grupo 

Desportivo e Cultural do Conde 2. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Faustino Marques cumprimentou todos os presentes e leu a Saudação que se 

transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  “O Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2, situado na Avenida 1º. de Maio, na Freguesia da 

Quinta do Conde, festejou em 10 de março de 2019 o 40.º Aniversário da sua fundação.  --------------------- 

 ---------- A atividade desenvolvida pelo Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2, nestes 40 anos, é a 

confirmação do serviço público exemplar que o Movimento Associativo presta às comunidades em que se 

desenvolve.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ao longo dos anos, o associativismo na Quinta do Conde muito tem contribuído para o 

aprofundamento de um sentimento de coesão e pertença de uma comunidade constituída 

maioritariamente por população com diferentes origens, que aqui se fixou e criou as suas próprias raízes. 

No caso particular deste grupo desportivo e cultural, a sua existência antecede até a criação da própria 

Freguesia da Quinta do Conde.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2, na sua muito dinâmica atividade, concretizada através 

de uma enorme vontade, disponibilidade e espírito de sacrifício de todos quanto voluntariamente servem 

a instituição, tem permitido uma louvável melhoria da qualidade de vida aos seus associados e à 

população em geral, abrangendo todas as idades.  ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A finalizar, fica uma palavra de apreço aos Corpos Sociais e à Comissão constituída para as 

comemorações deste 40.º Aniversário que, de uma forma exemplar, organizou a iniciativa e 

calorosamente acolheu todos os convidados e homenageados que nela participaram.  ------------------------ 

 ---------- Face ao exposto, o Grupo Municipal do Partido Socialista propõe que a Assembleia Municipal de 

Sesimbra aprove a presente saudação e que seja dado conhecimento da mesma às seguintes entidades:  

 ---------- Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2, Câmara Municipal de Sesimbra, Junta de Freguesia da 

Quinta do Conde, Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, Ministério 

da Cultura, Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, Comunicação Social do Concelho de Sesimbra.”

 ----------  O Deputado João Valente disse que a Bancada da CDU se congratulava com o 40.º aniversário e 

acrescentou que faltara ver espiada a Comissão Constitutiva pelos membros João Favinha, António 

Barradas, Vítor Silva, Manuel Moiteira, João Gomes e Joaquim Prates. --------------------------------------------- 

 ---------- Não se verificando intervenções a Presidente da AMS colocou à votação a Saudação atrás 
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transcrita tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Prosseguindo os trabalhos a Presidente cedeu a palavra ao Deputado Álvaro Monteiro para fazer 

a leitura da Saudação subordinada ao tema “23º Aniversário da Voz do Alentejo” subscrita pela Comissão 

de Líderes dos Grupos Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado começou por cumprimentar todos os presentes e referiu que a Saudação refletia a 

importância que o associativismo e as coletividades tinham na consolidação da democracia. ---------------- 

 ---------- Passou depois a apresentar a Saudação: -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “A ‘Voz do Alentejo, CCSR’ celebrou no passado dia 16 de fevereiro o seu 23º aniversário. Esta 

associação que tem por objetivo a divulgação da cultura do Alentejo, envolveu-se ativamente no 

movimento que levou á elevação do ‘Cante Alentejano’ como expressão cultural, a Património Mundial 

Imaterial da Humanidade pela UNESCO.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Grupo Coral da Voz do Alentejo, expoente máximo a nível nacional, tem através das suas 

diversas iniciativas e participações por todo o país, divulgado e promovido a freguesia da Quinta do 

Conde, sendo com todo o mérito, representante do Concelho de Sesimbra na ‘Casa do Alentejo’ em Lisboa.    

 Pelo esforço, dedicação e empenho com que dirigentes e associados tem levado a cabo ao longo destes 

23 anos, as atividades recreativas e culturais na Quinta do Conde, pelo seu papel de realce na elevação do 

‘Cante Alentejano’, pelo contributo para a manutenção e divulgação dos fortes traços culturais que 

marcam o povo do Alentejo, mais uma vez reconhecidos a nível mundial, e onde cabe também a formação 

do Grupo Coral Voz do Alentejo, vem a Assembleia Municipal de Sesimbra, saudar a passagem de mais 

um aniversário desta Associação, reconhecendo o seu mérito e deixando votos de continuação do ‘bom 

trabalho’ levado a cabo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Centro Cultural Social e Recreativo a Voz do Alentejo na Quinta do Conde, Câmara Municipal de 

Sesimbra, Junta de Freguesia da Quinta do Conde, Junta de Freguesia do Castelo, Junta de Freguesia de 

Santiago, Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, Ministério da 

Cultura, Comunicação Social do Concelho de Sesimbra”. ----------------------------------------------------------------   

 ---------- Não se verificando intervenções a Presidente da AMS colocou à votação a Saudação atrás 

transcrita tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomando o uso da palavra o Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde 

cumprimentou todos os presentes e referiu que a sua posição era de concordância com as Saudações e 

queria destacar as associações da Quinta do Conde, do Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2  e a Voz 
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do Alentejo na Quinta do Conde porque eram associações que lhe diziam muito por ter sido dirigente de 

uma delas e por ser o não alentejano mais antigo inscrito nos órgãos sociais,  mas queria aproveitar para 

referir outra Associação da Quinta do Conde também merecedora da distinção da AMS  que era o Grupo 

Desportivo e Cultural do Casal do Sapo que depois de terem vencido o campeonato nacional por equipas 

em lutas amadoras, venceram também a taça de Portugal e naturalmente já este ano tinham o duelo 

coletivo, a super taça das lutas amadoras, portanto o Grupo Desportivo e Cultural do Casal do Sapo 

também era merecedor dos nossos maiores encómios e de destaque nesta prática no Concelho de 

Sesimbra e na Freguesia da Quinta do Conde, em particular. ----------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS sugeriu que numa próxima oportunidade a AMS poderia apresentar uma 

Saudação ao Grupo Desportivo e Cultural do Casal do Sapo considerando o grande nível de expressão 

nacional e o trabalho desenvolvido por aquela coletividade. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que o Grupo Municipal do Partido Socialista se revia na Saudação 

e iria votar favoravelmente.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Gostaria de deixar uma pequena ressalva para todos refletirem que era o facto de a AMS se 

reservar para os números redondos dos aniversários das associações porque se podia correr o risco  de se 

apresentar saudações todos os anos a todas as associações. Existiam datas de aniversário que seriam 

naturalmente mais relevantes que outras. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

título “23º Aniversário da Voz do Alentejo” atrás transcrita tendo sido aprovada por unanimidade. ------ 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva apresentou a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------------- 

 ---------- “Acabamos de aprovar 3 Saudações ao movimento associativo. Todas elas justas e de reconhecido 

mérito a quem trabalhava arduamente e graciosamente naquelas instituições, mas também não podemos 

deixar de reconhecer o trabalho que a autarquia, Câmara e Assembleia Municipal têm dado ao longo dos 

tempos ao movimento associativo.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Presidente da AMS prosseguiu os trabalhos cedendo a palavra à Deputada Conceição 

Gonçalves para proceder à leitura da Saudação com o título “Dia Mundial da Consciencialização do 

Autismo – 2 de abril” subscrita pelo GM do PPD/PSD cujo texto se passa a transcrever: -------------------------

----------- “O Dia Mundial da Consciencialização do Autismo (World Autism Awareness Day) ou 

simplesmente Dia Mundial do Autismo é comemorado no dia 2 de Abril, data definida pela Organização 

das Nações Unidas (ONU). O objetivo prende-se com a necessidade de esclarecer a população mundial 

sobre o Autismo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Segundo o Manual de Saúde Mental – DSM-5, o Autismo pertence a um grupo de doenças do 

desenvolvimento cerebral, conhecido por Transtornos do Espectro Autista (TEA). Consiste num distúrbio 

neurológico caracterizado pelo comprometimento da interação social, comunicação verbal e não-verbal e 

comportamento restritivo e repetitivo. Afeta o processamento das informações no cérebro, alterando a 

forma como as células nervosas e as sinapses se organizam. Contudo, a forma como este processo ocorre 

a nível cerebral ainda não é bem compreendido.   ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A dificuldade em saber quais os fatores que influenciam o aparecimento da doença é porque nem 

todas estas alterações estão presentes em todos os autistas.  --------------------------------------------------------- 

 ---------- Segundo a ONU, acredita-se que existam mais de 70 milhões de pessoas com Autismo. Afeta cerca 

de uma em cada cento e cinquenta crianças. É uma condição permanente, ou seja, não tem cura. A 

incidência é maior nos rapazes, tendo uma relação de quatro rapazes para cada rapariga.  ------------------ 

 ---------- O Autismo altera a forma como uma criança vê e experiência o mundo. Os sintomas apresentados 

são diversos: dificuldade na aprendizagem, fala, expressar ideias e sentimentos, relacionamentos, 

estabelecer contacto visual, a existência de padrões repetitivos e movimentos estereotipados como ficar 

muito tempo sentado a balançar o corpo, comportamentos agressivos, ou o interesse por algo específico. 

As pessoas com autismo também podem apresentar um aumento de sensibilidade sensorial, podendo 

ocorrer em um ou em mais sentidos (visão, tato, audição, paladar e olfato). As crianças com Autismo têm 

sintomas diferentes o que torna difícil diagnosticar a doença.   -------------------------------------------------------- 

 ---------- O tratamento deve ser vitalício e reavaliado assiduamente para que possa ser adequado às 

necessidades da criança e da sua família.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- As Federações de Autismo têm como missão a defesa incondicional dos direitos das pessoas com 

Perturbações do Espectro do Autismo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------   A bancada do PSD na Assembleia Municipal de Sesimbra, assinala este dia, saudando todas as 

famílias e também todos os profissionais que se dedicam às crianças/famílias que enfrentam esta difícil 

situação.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Gostaríamos assim, de lançar um desafio à Câmara Municipal de Sesimbra e às Juntas de 

Freguesia do Concelho, para que promovam uma marcha para assinalar este dia com as escolas do 

concelho. “ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse que era um desafio em paralelo com as causas que a CMS abraçava 

publicamente com grande prestação de apoio não só às famílias, mas também às escolas. ------------------- 

 ----------  Usou da palavra o Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde que em resposta ao 
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convite informou que a Junta de Freguesia da Quinta do Conde apoiava a APPDA de Setúbal, entre outras 

iniciativas, na organização da sua caminhada que estava prevista para dia 18 ou 19 de maio na Quinta do 

Conde. Para além de responder positivamente ao convite aproveitava para convidar todos os presentes a 

participarem na caminhada com partida e chegada no Parque da Vila da Quinta do Conde. ------------------ 

 ---------- De seguida a Presidente da AMS submeteu à votação a Saudação atrás transcrita com as devidas 

correções no que respeitava à referência do GM proponente, tendo merecido aprovação unânime. ------ 

 ---------- Deu depois início à Saudação com o título “Greve Climática” subscrita pelo GM da CDU que foi 

apresentada pelo Deputado Rui João Rodrigues, cujo teor se passa a transcrever: ------------------------------ 

 ---------- “O dia 15 de Março ficará marcado como um evento histórico à escala global, uma das maiores 

manifestações de sempre, seguramente a maior manifestação de estudantes e a maior alguma vez 

ocorrida em defesa da justiça climática com milhões de pessoas em todos os continentes a sair a rua 

numa grande demostração de cidadania em defesa da tomada de medidas concretas por parte dos 

governos de todo o mundo para a salvaguarda da Terra enquanto planeta habitável. As alterações 

climáticas são a maior crise alguma vez enfrentada pela civilização humana, com risco previsto de, 

mesmo em cenários conservadores, serem destruídas muitas das bases materiais que permitiram o 

surgimento da civilização, a estabilidade das estações do ano, da disponibilidade de recursos e 

previsibilidade de futuro, e a própria dimensão das populações humanas dependentes da produção 

agrícola e da produtividade marinha que estão em mutação pela modificação dos regimes hídricos, 

climáticos e pela profunda alteração de temperatura e pH dos oceanos.  ------------------------------------------- 

 ---------- Em Portugal milhares de jovens saíram a rua aceitando o desafio da jovem sueca Greta Thunberg 

que lançou o desafio a todos os jovens do mundo para que se lhe juntem num grito de alerta na salvação 

do planeta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 22 de Março de 2109 saúda todos os jovens 

portugueses e em particular os jovens sesimbrenses que se juntaram a esta causa em prol da 

continuidade da vida no planeta Terra.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Dar Conhecimento: Presidente da Republica, Primeiro-ministro, Ministro do Ambiente, Presidente 

da Assembleia da Republica, Grupos Políticos Assembleia da Republica e Embaixador da Suécia.” ---------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Paulo Caetano que referiu que sem pôr em causa esta 

Saudação, com a qual o seu GM concordava, existiam alguns aspetos que careciam reparo. De facto a 

manifestação era de demonstração, como dizia a própria jovem sueca, de que era necessário entrar em 

pânico. Não bastavam boas intenções nem medidas avulsas. Nesse sentido era de saudar como era 
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proposto e de tomar nota que a geração jovem já não suportava apenas boas intenções e que queria 

ações. No entanto acompanhando reportagens na comunicação social sobre os eventos do dia 15 de 

março, em particular os eventos em Portugal, nem tudo parecia tão claro. Infelizmente muitas posições 

assumidas por jovens, eram posições extremamente desinformadas, muito pouco fundamentadas e 

completamente irrealistas. Um exemplo era reclamar o encerramento das centrais de Sines, o que era 

uma enorme irresponsabilidade e nenhum governo deste país tomaria uma decisão daquelas porque 

seria de uma enorme irresponsabilidade, e muitos dos jovens, infelizmente porque não tinham formação 

suficiente, refletiam isso. Mais do que reclamar medidas das autoridades, governos, etc., o que seria de 

facto válido em manifestações seria reclamar para que todos assumissem comportamentos responsáveis 

perante o problema. Porque reclamar uma séria de questões e perceber que não seriam realizáveis ou 

até irresponsáveis, e que outras até já estavam a ser feitos da forma mais adequada e que não podia ser 

de um dia para o outro, retirava alguma credibilidade a muitas daquelas intervenções. No entanto aquilo 

não punha em causa, obviamente, o voto favorável da Saudação que achava que podia ser reforçada e 

corrigida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Daquilo que observara, a manifestação tinha sido enorme e global, tinham sido muitos países, 

milhares de cidades. A nível nacional tinham sido largas dezenas de milhares de pessoas, mas não tinham 

sido milhões de participantes. Teria chegado eventualmente a milhão e meio de pessoas a nível global, e 

portanto achava que era importante que isso fosse tido em consideração e que a saudação fosse 

corrigida nesse aspeto. Também na conclusão da saudação, propunha que se introduzisse “que se 

juntaram a esta mais que justa causa” porque esta causa sobrepunha-se a muitas das causas que 

preocupavam a sociedade em geral, e esta referência era para reforçar até a solidariedade para com o 

movimento que era de jovens estudantes, mas não se queria sentir excluído daquele tipo de posições 

porque se revia individualmente e achava que a AMS se devia associar daquela forma reforçando a justiça 

da causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Concluiu dizendo que a data da saudação também devia ser corrigida. ---------------------------------- 

 ---------- O Deputado Rui João Rodrigues disse que o GM da CDU aceitava as sugestões. Após alguma 

troca de impressões substitui-se “milhões de pessoas” por “centenas de milhares de pessoas”. O 

Deputado Rui João aproveitou pata informar que a Assembleia da Republica aprovara no dia anterior 

uma saudação semelhante e que a AMS era a primeira assembleia a tomar aquela posição. ----------------- 

 ----------  Tomando o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva disse que a bancada do PSD iria votar 

favoravelmente a saudação, no entanto gostaria de questionar a Vice-presidente da CMS sobre o impacto 
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que a greve tivera no concelho de Sesimbra e quais as escolas que tinham aderido. ---------------------------- 

 ---------- A Vice-presidente cumprimentou todos os presentes e informou que os dados que dispunha não 

eram suficientes para poder informar sobre o impacto que a greve causara nas escolas do Concelho. ----- 

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

transcrita com as alterações entretanto introduzidas, tendo sido aprovada por unanimidade. -------------- 

 ---------- Continuando os trabalhos a Presidente abriu a discussão da Moção subordinada ao tema “Ataque 

Homofóbico” já apresentada pelo GM do BE na sessão de fevereiro, a qual por aceitação do proponente 

baixara à Comissão de Líderes dos Grupos Municipais. No entanto, fora o próprio proponente que 

apresentara alteração ao texto presente na sessão de hoje, e que se passa a transcrever: -------------------- 

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

 ---------- 1) Portugal tem no artigo 13° da sua Constituição um garante da não discriminação, 

nomeadamente mas não só com base na orientação sexual; ----------------------------------------------------------- 

 ---------- 2) Considerando que o ordenamento jurídico português reconhece um agravamento ---------------- 

 ---------- 3) Considerando que o Relatório contra a Homofobia da Ilga Portugal aponta os incidentes 

discriminatórios como a situação mais frequente de violência e aponta igualmente o distrito de Setúbal 

como o 4° em número de denúncias de casos de violência; ------------------------------------------------------------- 

 ---------- 4) Tendo tido conhecimento do ataque homofóbico sofrido por um casal lésbico na Costa da 

Caparica a 17 de Fevereiro de 2019, constituído por insultos verbais e agressão na rua; ----------------------- 

 ---------- Solidariza-se esta Assembleia em 22 de Março de 2019 com a luta contra a homofobia em todo o 

país e exige o rápido apuramento de responsabilidades. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- (O princípio da Igualdade está previsto na Constituição da República Portuguesa, expresso no 

Artigo 13º: “Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei.” -------------------- 

 ---------- Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2018: O XXI Governo Constitucional reconhece a 

igualdade e a não discriminação como condição para a construção de um futuro sustentável para 

Portugal, enquanto país que realiza efetivamente os direitos humanos e que assegura plenamente a 

participação de todas e de todos. Neste âmbito, tem priorizado a intervenção ao nível do mercado de 

trabalho e da educação, da prevenção e combate à violência doméstica e de género, e do combate à 

discriminação em razão do sexo, da orientação sexual, identidade e expressão de género, e características 

sexuais, orientado pelos princípios constitucionais da igualdade e da não discriminação e da promoção da 

igualdade entre mulheres e homens como uma das tarefas fundamentais do Estado [artigos 13.º e 9.º, 

alínea h), respetivamente, da Constituição da República Portuguesa]. ---------------------------------------------- 
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 ---------- (A construção da ENIND baseou-se numa auscultação ampla a departamentos Governamentais, 

autarquias, especialistas, setor privado e sociedade civil organizada, sob coordenação técnica da 

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Foram também consideradas as recomendações das 

avaliações dos anteriores planos nacionais.) -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra a Deputada Sandra Carvalho que disse que a situação lhe causava 

perplexidade porque uma vez que o documento baixara à Comissão, normalmente aguardava-se a 

resolução da Comissão para depois se voltar a apresentar o documento. ------------------------------------------ 

 ---------- Apesar da bondade da questão colocada que não estava em causa, e era importante que isso 

ficasse claro, o que estava em causa era apenas a forma do documento que continha poucos dados. O 

que surgia agora eram as referências a alguns artigos da constituição e pouco mais do que isso.  ----------- 

 ---------- A Comissão de Líderes não apreciara o documento. Parecia-lhe irregular que o proponente 

voltasse novamente a apresentar a proposta sem ter aguardado a proposta da Comissão de Líderes.  ---- 

 ---------- Acrescentou que a Moção referia violência entre pessoas do mesmo género mas falava apenas do 

ataque a um casal lésbico quando existiam inúmeros casos de violência contra a autodeterminação 

sexual, para além do facto de que iria ser votada na 2.ª reunião da sessão, uma Moção com uma temática 

muito próxima que era “Contra a Violência Doméstica e de Género”, para além de outra aprovada na 

anterior sessão também “Contra a violência doméstica”. Portanto, sem desmérito para a questão em si, 

que merecia toda a firma defesa e condenação de práticas criminosas, a AMS estava, todas as semanas, a 

discutir assuntos iguais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Se a Moção baixara à Comissão de Líderes seria normal que o proponente aguardasse a 

pronúncia da Comissão para a proposta vir novamente a plenário. -------------------------------------------------- 

 ---------- Propunha que a moção fosse agregada ou junta, eventualmente, numa moção conjunta 

relativamente à violência doméstica e de género, uma vez que abordavam praticamente as mesmas 

temáticas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS esclareceu que em sede de reunião da Comissão o proponente ficara com o 

compromisso de alterar o documento. O Deputado José Guerra acrescentara as referências na parte final 

do documento e solicitara contributos à Comissão de Líderes mas ninguém apresentara sugestões de 

alteração. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Paulo Caetano disse que compreendia que tivesse havido alguma imprecisão nos 

procedimentos mas não aprovar o documento não daria oportunidade à Assembleia Municipal de 

cumprir o que era pedido, que era solidarizar-se com a luta contra a homofobia, e além disso, exigir o 
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rápido apuramento de responsabilidade porque estas situações não podiam passar impunes. -------------- 

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro disse que a Moção era clara nas suas intenções e o GM do MSU iria 

votar favoravelmente, sendo que apresentava as seguintes alterações: -------------------------------------------- 

 ---------- Devia ter um título mais genérico como por exemplo “Contra a discriminação em função da 

orientação sexual”, que no fundo era o que estava em causa no documento e não a violência e 

discriminação em função do género ou a condenação direta e expressa do fenómeno da violência 

doméstica que já na AMS tinha sido falado.--------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à parte final da moção propunha “solidariza-se esta AMS com a luta contra a 

homofobia em todo o país e condena todos os comportamentos homofóbicos” e assim dar algum  

suporte ao caso concreto que era apresentado pelo Bloco Esquerda, que realmente se passara e era 

condenável, mas também a outros episódios que pudessem ocorrer por todo o país e que fossem 

condenáveis como ataques homofóbicos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  A Presidente da AMS questionou o Deputado José Guerra se aceitava as sugestões 

apresentadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado José Guerra disse que concordava com a proposta relativamente ao título, mas que 

na sua opinião era importante o apuramento das responsabilidades, que as autoridades investigassem e 

que os autores do ataque fossem responsabilizados. Acontecera na Costa da Caparica e poderia 

acontecer em qualquer outro local do País. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que efetivamente quando o documento baixara à Comissão 

supostamente seria em sede de Comissão de Líderes que deveria ter havido articulação, mas não fora 

esse o entendimento do Deputado José Guerra mas sim que iria alterar o documento e enviar aos 

elementos da Comissão para colher contributos. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O GM do PSD estava disponível para votar o documento, no entanto era preciso ficar claro que a 

questão não se prendia só com os casais lésbicos também existiam os homossexuais, os transexuais e 

outros que eram vítimas de violência, portanto era todo um conjunto de pessoas que não deixavam de 

ser pessoas e seres humanos que eram violentados nos mais elementares direitos que tinham, que era a 

sua orientação sexual.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Quanto à questão do exigir o rápido apuramento de responsabilidades disse que não era assim 

tão fácil porque ele há 2 anos que estava à espera do apuramento de responsabilidade dos fogos de 

2017, dos responsáveis dos roubos de Tancos, e ainda estava à espera dos responsáveis da queda da 

ponte de Entre-os-Rios, etc.. Portanto, provavelmente aquela situação iria ficar na gaveta que o tempo 
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haveria de resolver. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não havendo mais intervenções a Presidente da AMS perguntou qual era a posição do 

proponente tendo o Deputado José Guerra respondido que concordava com o título proposto. Em 

relação à última parte, retirava a palavra “rápido”. O documento a ser aprovado devia ser remetido ao 

Ministério da Justiça, Governo, Grupos Parlamentares da Assembleia da República, Câmara Municipal, 

ILGA PORTUGAL e Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. ---------------------------------------------------------- 

 ----------  O Deputado Sérgio Faias perguntou se as referências no final do documento eram para manter 

tendo a Presidente respondido que não e que aquelas referências tinham sido um contributo em termos 

de legislação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Após ainda troca de acertos o texto da Moção ficou com o seguinte teor: -------------------------------   

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

 --------- 1) Portugal tem no artigo 13° da sua Constituição um garante da não discriminação, 

nomeadamente mas não só com base na orientação sexual; ---------------------------------------------------------  

 --------- 2) Que o ordenamento jurídico português reconhece um agravamento penal do crime de 

discriminação e incitamento ao ódio no caso de apoiado na orientação sexual;---------------------------------  

 --------- 3) Que o Relatório contra a Homofobia da ILGA PORTUGAL aponta os incidentes discriminatórios  

como a situação mais frequente de violência e aponta igualmente o distrito de Setúbal como o 4° em 

número de denúncias de casos de violência; ------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 4) Tendo tido conhecimento do ataque homofóbico sofrido por um casal lésbico na Costa da 

Caparica a 17 de Fevereiro de 2019, constituído por insultos verbais e agressão na rua; ---------------------  

 --------- Solidariza-se esta Assembleia em 22 de Março de 2019 com a luta contra a homofobia em todo  

o país, condena todos os comportamentos homofóbicos e exige o rápido apuramento de 

responsabilidades.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- Ministério da Justiça, Grupos Parlamentares na Assembleia da Republica, Câmara Municipal de 

Sesimbra, ILGA PORTUGAL e Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.” -----------------------------------------  

 ---------Submetida a votação a Moção atrás transcrita mereceu aprovação unânime. -------------------------- 

 ---------- Prosseguindo os trabalhos a Presidente da AMS abriu o debate da Moção subordinada ao tema 

“Por Eleições Livres e Democráticas na Venezuela” subscrita pelo GM do PS cujo conteúdo se passa a 

transcrever, tendo o Deputado Sérgio Faias feito a sua apresentação e acrescentado que a Moção não 

entrara no PAOD da sessão anterior por não respeitar o período de envio estipulado pelo Regimento, mas 
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um mês depois, os acontecimentos vinham dar razão aos fundamentos para a apresentação do 

documento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “O Povo da Venezuela atravessa atualmente momentos de visíveis dificuldades, caminhando 

aceleradamente para um ponto sem retorno, do qual se antecipa uma cisão social de consequências 

imprevisíveis, apenas evitável através da realização de eleições livres e democráticas. ------------------------- 

 ---------- As difíceis condições de vida nesse país, já anteriormente visíveis, agudizaram-se particularmente 

após as eleições de 20 de maio de 2018, nas quais Nicolás Maduro foi reeleito com uma abstenção 

superior a 54% e que ficaram marcadas por fortes denúncias de fraude. ------------------------------------------- 

 ---------- A população da Venezuela vive hoje com constrangimentos a vários níveis. Os bens alimentares 

escasseiam, o acesso a cuidados de saúde e medicamentos é inexistente e até os combustíveis, num país 

que já se afirmou como um dos principais produtores mundiais de hidrocarbonetos e cuja respetiva 

indústria foi nacionalizada, deixaram de ser produzidos. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Como resultado destas condicionantes, a contestação social ao regime de Maduro tem sido 

crescente e originou uma reação opressiva e de perseguição a uma importante parcela da população, na 

qual se inclui a comunidade portuguesa.------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Refira-se que, recentemente vários elementos dessa comunidade foram sujeitos a detenções, à 

revelia dos mais básicos princípios de um Estado de direto, com o intuito de intimidar e de condicionar a 

sua liberdade individual, tendo a sua libertação apenas se concretizado após uma afirmativa intervenção 

dos canais diplomáticos portugueses. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Face ao exposto, o Grupo Municipal do PS propõe a aprovação da presente Moção de apoio à 

realização de eleições livres e democráticas na Venezuela assim como à autorização para a entrada no 

país de toda a ajuda humanitária, disponibilizada intencionalmente. ------------------------------------------------ 

 ---------- Da presente Moção, após aprovada, deverá ser dado conhecimento ao Governo, Assembleia da 

República, Embaixada da Venezuela, Câmara Municipal de Sesimbra, Juntas de Freguesia do concelho, 

órgãos de comunicação social local e regional.” --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Álvaro Monteiro que referiu que a Moção falava em 

denúncias e fraudes nas eleições de maio de 2018. Os 25 atos eleitorais realizados na Venezuela nos 

últimos 25 anos, todos eles tinham sido acompanhados e escrutinados por observadores e organismos 

internacionais, incluindo europeus e norte americanos, como por exemplo o Instituto Carter. Nunca esses 

organismos e observadores haviam colocado em causa a democraticidade e transparência dessas 

eleições, pelo contrário, o sistema eleitoral na Venezuela era considerado um dos mais fiáveis na América 
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Latina. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Já que os proponentes da moção mencionaram a suspeita, aconselhava a ver um filme do 

Michael Moore sobre as eleições presidenciais norte-americanas em 2000, onde milhares de afro-

americanos tinham sido impedidos de votar no estado da Flórida, estado esse que tinha sido decisivo nas 

eleições de George Bush filho. A recontagem dos votos naquele estado tinha sido um processo muito 

criticado relativamente às decisões judiciais mas como tudo aquilo se passara nos Estados Unidos era 

tudo muito transparente e democrático. Imagine-se se acontecesse na Venezuela… --------------------------- 

 ---------- Sobre transparência e democraticidade possivelmente estavam conversados. ------------------------- 

 ---------- Era referido na Moção a opressão e proibição de uma parcela da população venezuelana, mas 

provavelmente estar-se-ia a referir aos grupos organizados que tinham incendiado carros, autocarros, 

pneus, caixotes do lixo, atacado policias com coquetéis Molotov e pedras, destruído e saqueado lojas e 

edifícios públicos, entre outros atos de vandalismo. Era aquela a parcela da população que a polícia 

combatia para repor a ordem e a normalidade pública, e não as manifestações pacíficas como se vinha 

assistindo ultimamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Perguntou depois como é que a polícia tinha reagido em França nas manifestações dos 

chamados coletes amarelos quando os grupos organizados tinham provocado distúrbios, tinham 

mobilizados 90 mil polícias, viaturas blindadas, tinham sido presos perto de mil pessoas e assistidos mais 

de 130 feridos, perguntando como se classificava a atuação da polícia francesa na opção de perseguição 

de uma parcela da população. Portanto sobre opressão e perseguição também estavam conservados. --- 

 ---------- Sobre a suposta ajuda humanitária referida na Moção do PS disse que as Nações Unidas e a Cruz 

Vermelha, entre outras organizações de ajuda humanitária, se tinham recusado a trabalhar com os 

Estados Unidos para a entrega da suposta ajuda na Venezuela. Para eles era politicamente motivada. O 

porta-voz da Cruz Vermelha na Colômbia afirmara e citava “não vamos participar nela porque para nós 

não é ajuda humanitária”, conforme publicação no Jornal I a 3 de fevereiro. -------------------------------------- 

 ----------  Aquelas afirmações vindas de uma organização como a Cruz Vermelha eram a prova de que não 

se tratava de ajuda humanitária mas sim de um golpe para dar cobertura à ingerência dos Estados Unidos 

nos assuntos internos da Venezuela. Ele não participava naquela fraude. ------------------------------------------ 

 ---------- Usou em seguida da palavra o Deputado Fernando Patrício que após cumprimentar todos os 

presentes disse que, conforme o seu camarada já referira, em 20 anos tinham sido realizados na 

Venezuela 25 atos eleitorais. Todos eles acompanhados por observadores internacionais tendo as forças 

bolivarianas vencido 23 vezes e a oposição 2 vezes. O Governo Bolivariano reconhecera como legítimos 
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os resultados de todos os atos eleitorais. A oposição só não contestara as que havia vencido. Estranha 

ditadura que permitia que a oposição concorresse a eleições e vencê-las. ----------------------------------------- 

 ---------- A oposição na Venezuela detinha um vasto conjunto de órgãos de comunicação social, canais de 

televisão, jornais e estações de radio o que também não deixava de ser interessante num estado dito 

ditatorial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A nova escalada de ingerência contra a Venezuela iniciara-se há muito mas tivera o seu apogeu 

nos dias que rodearam a tomada de posse de Nicolás Maduro para o segundo mandato realizado em 10 

de Janeiro, centrando-se na contestação à legitimidade do presidente. Uma vez mais tinham sido os 

Estados Unidos, ao afirmarem que no caso de tomada de posse, Nicolás Maduro estaria a usurpar o 

poder. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A oposição golpista limitara-se a seguir aquele guião e as cadeias de televisão mundiais limitaram-

se a replicá-lo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Esta operação inseria-se na sistemática ação de desestabilização de tentativas de golpe de 

estado, boicotes, terrorismos, especulação, açambarcamento, sanções, bloqueio económico-financeiro e 

diplomático. Mesma a ameaça de intervenção dos Estados Unidos que estavam na base dos problemas 

da economia da Venezuela, das dificuldades que o seu povo atravessava, as sanções, os bloqueios 

económicos da Administração de Barak Obama e agravados com o know how do Trump, tinham sérios 

impactos na economia da Venezuela particularmente ao nível da exportação de petróleo e da aquisição 

de bens de primeira necessidade. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Só em 2018, estimavam-se em 20 mil milhões de dólares, os prejuízos causados à economia 

venezuelana pelas sanções impostas pelos Estados Unidos. No dia 21 de janeiro deste ano os Estados 

Unidos congelaram os ativos da petrolífera venezuelana PDSVDA, dias depois do Banco de Inglaterra ter 

recusado ao governo legítimo do País o acesso às reservas de ouro ali depositadas. ---------------------------- 

 ---------- O açambarcamento de produtos essenciais e a inflação artificialmente induzida completavam 

todo o cenário pré-golpista. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Nicolás Madura tinha sido reeleito presidente em maio de 2018 com mais de 67% dos votos nas 

eleições presidenciais que foram precisamente antecipadas por reclamação da oposição. Nos vários atos 

realizados nessa altura, apenas 3 partidos não tinham participado. Como haviam perdido as eleições já 

não eram válidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Uns meses antes tinham ganho outras eleições mas essas já tinham sido válidas. --------------------- 

 ---------- No que respeitava à legitimidade pensava que a mesma Comissão Nacional de Eleições realizara 
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as duas eleições, os resultados eleitorais é que tinham sido diferentes. -------------------------------------------- 

 ---------- O imperialismo norte-americano afirmava que na Venezuela exista uma ditadura mas a verdade 

era que se tinham realizado 25 eleições, todas elas com instituições internacionais, e os observadores 

internacionais consideravam legais as eleições. As próprias Nações Unidas tinham reconhecido Nicolás 

Madurao como presidente da Venezuela. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Percebia-se que para os Estados Unidos que gostariam de açambarcar o petróleo, o gaz natural, o 

lítio, ficassem chateados porque existia um país que utilizava aquele dinheiro para combater o 

analfabetismo, a fome, punha em prática programas sociais para os mais pobres, carenciados e humildes, 

e que utilizava o dinheiro, não para servir alguns, mas para servir todos e para servir a população. Tudo 

isto era um bocado estranho para os Estados Unidos.  ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No fundo, aquilo que os Estados Unidos queriam o que tinham feito ao povo Líbio. Hoje, quando 

se viam as imagens daquilo que se passava na Líbia, viam-se os mercados de escravos vendidos na rua 

todos os dias. Aquela era a democracia que a ajuda norte-americana tinha levado à Líbia. A Síria estava 

completamente destruída.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Iraque fora totalmente destruído. Não deixava de ser curioso que para se eliminar um ditador 

que supostamente teria morto cerca de 200 mil iraquianos, os Estados Unidos tinham morto 1 milhão de 

iraquianos para salvar o povo do ditador. Era estranho este conceito de democracia. -------------------------- 

 ---------- Esta estratégia, no fundo, tinha sempre a questão económica, tinha sempre o interesse do 

petróleo. No caso do Iraque, do impedimento da criação do Banco Mundial. Tinha sempre uma estratégia 

de roubar as riquezas dos povos. No fundo era aquilo que movia os Estados Unidos. --------------------------- 

 ---------- Ao GM da CDU, o que assustava, era a necessidade da União Europeia de estar ao lado dos 

Estados Unidos e esta necessidade de colocar o povo português ao lado daquilo que era um ataque a um 

povo e que era um roubo às suas riquezas. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A estratégia dos Estados Unidos vinha sendo seguida há mais de 20 anos para aquela zona desde 

a vitória de Hugo Chaves, e no fundo era uma tentativa de fazer na Venezuela aquilo que aconteceu no 

Brasil mas isso não invalidava o facto de 37 milhões de brasileiros terem saído da pobreza porque 

durante um determinado período as suas riquezas haviam podido ser usadas em prol do povo e não para 

os interesses dos senhores proprietários das petrolíferas brasileiras. ------------------------------------------------ 

 ---------- Não era a primeira vez que os Estados Unidos tentavam derrubar o governo venezuelano, já o 

tinham tentado fazer quando derrubaram o Hugo Chaves e o tentaram assassinar. A verdade era que 

eram mais de 100, os países que reconheciam o governo venezuelano e eram menos de 20, aqueles que 
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se opunham a Nicolás Maduro. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Venezuela tivera uma grande tragédia no início do século XX que foi quando descobriu 

petróleo. Esse fora o azar dos venezuelanos. Ao descobrirem petróleo, os partidos que estiveram no 

poder destruíram a sua própria economia, abdicaram da produção do café e de outras produções e 

concentraram tudo no petróleo. Quando aparecia um governo que nacionalizava o petróleo e o colocava 

ao serviço do povo e não ao serviço dos interesses de alguém, o povo venezuelano assinara aquilo que 

era uma declaração de guerra aos Estados Unidos. ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------  O que estava em questão eram as riquezas naturais que existiam na Venezuela, e no fundo era ir 

lá e ficar por exemplo com o lítio que era muito importante para as baterias dos telemóveis. --------------- 

 ---------- Concluindo disse que quando se via a tentativa de tomada de golpe no dia 23, viam-se os mesmos 

golpistas que tinham estado por detrás da tentativa de assassinato do Chavez a deitarem fogo aos 

camiões de ajuda humanitária que se encontravam, não na Venezuela, mas curiosamente na Colômbia. - 

 ---------- Usou em seguida da palavra, o Deputado Lobo da Silva que começou por dizer que esta era uma  

daquelas situações que entrava um pouco na privacidade de um povo e de quem os governava. ----------- 

 ---------- Lamentava que as potências mundiais hoje utilizassem certos países para se posicionarem 

estrategicamente melhor neste mundo, sacrificando o povo e fazendo dele aquilo que nunca deveria de 

ser feito por qualquer nação fosse ela de um partido de esquerda ou de um partido não de Esquerda. --- 

 ---------- Relativamente à Moção, o GM do PSD iria abster-se mas havia uma questão na Moção que não 

concordava porque quando se dizia que um certo partido ganhara as eleições mas que a abstenção fora 

de 54 ou 60, lembrava aquilo que fora dito em 2013 quando uma força política ganhara as eleições no 

Município de Sesimbra e que abstenção fora superior, defendendo-se na AM que não havia legitimidade 

de governação da autarquia. Nada mais errado. A abstenção não contava. Apenas para a eleição do 

Presidente da República era preciso que obtivesse 50% mais um. ---------------------------------------------------- 

 ---------- O GM do PSD não se revia naquele tipo de moções. Politicamente ficava bem às forças politicas, 

umas a defender e outras a atacar. Pensava que se deveria apresentar uma moção repugnando o que 

aquele povo estava a passar devido a terceiros. --------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  O grande sacrificado para bem de outros, eram os povos e os portugueses também já tinham 

sentido na pele aquele tipo de comportamentos, portanto o GM do PSD iria abster-se. ----------------------- 

 ---------- Tomou depois o uso da palavra o Deputado José Guerra que disse que o GM do BE iria votar 

contra a Moção por 2 ou 3 razões. Neste momento a nível internacional estava-se a fazer um embargo.  

Congelavam 20 bilhões de dólares e enviavam camiões com 20 milhões de bens, o que era uma diferença 
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muito grande. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A aprovação do fantoche que era o Guaido pelos países mais retrógrados acompanhados de 

países donde se esperaria uma posição mais equilibrada.  -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quando era dito na Moção que nas eleições que elegeram Maduro tinha havido uma abstenção 

superior a 54%, lembrava que Marcelo Rebelo de Sousa fora eleito com 52% de abstenção. Não era por 

isso que as eleições podiam ou não ser fraudulentas. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O que era importante neste momento, com as posições do Trump e Bolsonaro publicamente a 

dizer que podiam intervir ou que estavam a pensar intervir militarmente na Venezuela tinha sido um 

passe para se extremarem as posições. Uma série de grupos políticos socialistas da Venezuela que não 

defendiam Maduro mas tinham defendido Chaves, neste momento estavam a ser encostados à situação 

de defender Maduro contra a intervenção de países externos que vinham embargando os produtos 

alimentação, medicamentos, etc.. Só levantando os embargos é que se podia ver até que ponto Maduro 

tinha deixado de ser, ou não, Chavista. Pessoalmente achava que Maduro deixara de ser Chavista, era um 

social-democrata à direita, mas não deixava que a esquerda se pronunciasse na Venezuela, e nem os 

países que o rodeavam tinham interesse que essa esquerda se pronunciasse e que fosse a votação. ------ 

 ----------  Falou em seguida o Deputado Miguel Ribeiro que referiu que era um assunto fraturante. A 

posição do Movimento Sesimbra Unida, em coerência com aquilo que eram os seus princípios, e sendo 

acérrimos defensores da democracia quer em Portugal, quer nos outros países, e sem tomar partido  do 

lado do Nicolás Maduro ou do Guaidó, qualquer forma de ingerência externa na vida de um país que era 

soberano ficava mal, e na sua opinião, Portugal estivera mal quando se juntara a um grupo de países da 

União Europeia e apoiara Guaidó. No entanto o MSU também era apologista que só uma mediação para a 

realização de eleições livres e democráticas na Venezuela poderia resolver esta situação.  ------------------- 

 ---------- Na perspetiva do GM do MSU seria o melhor para o povo Venezuelano e para a Comunidade 

Portuguesa que vivia na Venezuela, através de mediação internacional sem ingerência externa. Venezuela 

era um país soberano e devia decidir sozinha o seu destino. O MSU tinha algumas dúvidas relativamente 

a alguns parágrafos mas pelo objetivo inerente à Moção ou seja eleições livres e democráticas na 

Venezuela, iria votar favoravelmente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou depois da palavra a Deputada Luisa Carvalho que disse que existiam muitos contextos que 

determinavam a história da América do Sul e que eram demasiado complexos para serem discutidos em 

pouco tempo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Neste momento, a solução das eleições seria a forma de ultrapassar a situação. Não se podia 
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ficar indiferente ao que estava a acontecer na Venezuela. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quis depois partilhar uma pequena história pessoal: Estivera em 2014 em Caracas e vira coisas 

muito estranhas. As pessoas não tinham o que comer. Caracas era uma favela gigante onde o lixo não era 

recolhido. Olhava-se para as montanhas e viam-se os sacos plásticos a brilhar e a cair por ali abaixo. As 

pessoas atiravam o lixo. Não havia forma de o recolher.  --------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não era possível parar numa série de locais porque eram completamente inseguros. Existia 

gasolina muito barata mas não existiam automóveis para vender. Existiam situações estranhíssimas e que 

saiam fora de todos os contextos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A iniciativa privada fora totalmente esquartejada, portanto não era possível comprar, vender. O 

Estado era muito mais do que do que um regulador. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Naturalmente que passados estes anos a situação estaria muito pior. Assim achava que se devia 

tomar uma posição a favor das pessoas e às vezes esquecendo determinadas posições mais ortodoxas de 

caráter político. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio depois o Deputado José Braga que após cumprimentar todos os presentes começou por 

aconselhar a Deputada Luisa Carvalho para que na próxima reunião enumerasse as cidades dos países do 

continente americano que não tinham problemas ou mais graves que Caracas, apesar das sanções. ------- 

 ---------- Sobre o título “Eleições Livres e Democráticas” julgava que se estava a referir a eleições livres e 

democráticas para a Assembleia Nacional porque para a Presidência da República Bolivariana tinham-se 

realizado em maio de 2018, eleições livres e democráticas com total respeito pela Constituição onde 

haviam concorrido Nicolás Maduro e quatro elementos da oposição. Aquelas eleições tinham sido 

acompanhadas e escrutinadas por vários observadores internacionais e consideradas livres. ---------------- 

 ----------  Os donos da comunicação social dominante internacional e nacional ao serviço dos Estados 

Unidos da América haviam lançado uma campanha demagógica e mentirosa com o objetivo de colocar 

em causa a legitimidade das eleições de Maio. A campanha fora fielmente seguida por alguns tratando-se 

de uma caixa-de-ressonância.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre a Moção disse que o título e teor era revelador do desconhecimento dos seus proponentes 

sobre a realidade política económica e social da Venezuela particularmente a ocorrida nos últimos 20 

anos. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Algumas passagens limitavam-se a reproduzir um conjunto de notícias veiculadas pelos órgãos de 

comunicação social dominante, os quais informavam aquilo que interessava aos seus donos/proprietários 

e cujas notícias sobre a Venezuela eram divulgadas como verdades absolutas. ----------------------------------- 
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 ----------  Recordou a campanha mediática dos Estados Unidos da América e seus aliados contra o Iraque e 

Líbia que usaram todo o repertório de mentiras com o pretexto para a invasão e guerra nesses 2 países:  

regimes ditatoriais e ditadores, armas de destruição massiva, sofrimento do povo e a necessidade de 

ajuda por razões humanitárias, que iriam libertar os povos e levar a liberdade, a democracia e o 

progresso àqueles 2 países. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Perguntou depois, passados 15 anos como é que viviam aqueles povos. O progresso e 

desenvolvimento, a liberdade e a democracia já estavam consagradas? Qual era o tipo de sistema político 

económico e social existente? As tropas invasoras ainda se mantinham? e em que número? A 

comunicação social dominante já não falava do assunto porque as riquezas naturais nos países, 

principalmente o petróleo, já tinha sido roubado e entregue a multinacionais dos Estados Unidas da 

América, Canadá, Europa, entre outras, sendo aquela a principal razão para a invasão e guerra. ------------ 

 ---------- No caso da Venezuela estava-se a assistir a um filme que já se tinha visto com o mesmo guião e 

cujo final se conhecia. Se a administração norte-americana de Trump era tão humanitária e estava 

preocupada com o povo da Venezuela porque razão não eliminava as causas que estavam na origem das 

dificuldades que a Venezuela e o seu povo atravessava, e não acabava com os bloqueios, sanções 

económicas e financeiras, alimentar, medicamentos e outras. -------------------------------------------------------- 

 ----------  Por que razão estavam a roubar divisas à Venezuela não pagando o petróleo que já receberam e  

não deixavam o governo da Venezuela ter acesso às suas reservas de ouro, divisas e outros ativos 

avaliados em vários milhares de milhões de dólares que faziam imensa falta ao Governo e ao povo da 

Venezuela. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- As causas que a Venezuela atravessava estavam identificadas. O insuspeito sociólogo 

venezuelano Edgardo Lander, opositor do governo e de Nicolás Maduro, afirmara numa entrevista 

“enormes quantias de dinheiro, bilhões de dólares em ativos venezuelanos, foram confiscados pelo 

governo dos EUA. E é de um cinismo absoluto que o governo dos EUA afirme estar preocupado com a 

situação humanitária dos venezuelanos. Isso certamente não é ajuda humanitária, e não é orientada com 

nenhum objetivo humanitário. Este é claramente um golpe realizado pelo governo dos Estados Unidos 

com seus aliados, com o Grupo Lima e a extrema-direita na Venezuela.” ------------------------------------------- 

 ---------- Recomendava a leitura da posição da Cruz Vermelha Colombiana à suposta ajuda humanitária. Os 

EUA pretendiam apoderar-se e roubar as imensas riquezas naturais que a Venezuela possuía, a exemplo 

do que acontecera com o Iraque e a Líbia. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Pretendia vergar o povo venezuelano pela fome e doença não olhando a meios para o conseguir, 
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sendo esta mais uma etapa do tal processo de tentativa de golpe para derrubar o presidente legítimo da 

Venezuela. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em meados de fevereiro, o ex-diretor do FBI, McCabe, lançara um livro onde revelava que Donald 

Trump discutira em particular a possibilidade de entrar em guerra com Venezuela em 2017: “Então o 

Presidente falou sobre a Venezuela, esse é o país com o qual devíamos entrar em guerra, disse ele, e 

continuou, eles têm todo esse petróleo e estão na nossa porta dos fundos”. ------------------------------------- 

 ---------- Se existissem dúvidas ali estava a prova do golpe em curso. ------------------------------------------------- 

 ---------- Começara em 2015, o então presidente Barack Obama e a sua administração haviam decidido 

aplicar sanções à Venezuela assinando um decreto onde considerava a Venezuela uma ameaça à 

segurança interna dos Estados Unidos da América. Que hipocrisia e mentira. A Venezuela uma ameaça à 

maior potencia militar do mundo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Passou depois a anunciar as verdadeiras ameaças: Hugo Chaves fora eleito presidente em 1999, 

poucos anos depois a Venezuela era dos países que mais avançara no cumprimento dos objetivos do 

milénio definidos pela Nações Unidas. A pobreza e o desemprego haviam diminuído, as desigualdades 

tinham alcançado mínimos históricos em 2009. A desnutrição caíra 70%, o ensino passara a abranger 

quase todas as crianças do País. Em 2005 a UNESCO declarara o analfabetismo erradicado da Venezuela. 

A mortalidade infantil baixara significativamente, assim como o combate à sida, paludismo ou a malária. 

No final de 2018, dois milhões e meio de famílias tinham sido realojadas em casas dignas.  ------------------ 

 ---------- As consideráveis riquezas naturais que a Venezuela possuía, petróleo, ouro, coltan, entre outras, 

estavam a ser usados em prol do seu povo para financiar todo o investimento principalmente nas áreas 

sociais e económicas, ao contrário do que acontecia antes de 1999 quando toda aquela riqueza estava 

entregue  às grandes multinacionais e à grande burguesia Internacional e nacional. Cerca de 5 milhões de 

venezuelanos passavam fome e a pobreza atingira cerca de 42% da população, e 87% acotulavam-se nos 

bairros pobres da periferia das grandes cidades.  ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Estas eram as ameaças referidas pelos Estados Unidos da América. --------------------------------------- 

 ---------- André Perez, antes de Hugo Chaves ser eleito presidente, numa manifestação popular mandara 

matar e reprimir, verificando-se 3.500 mortos. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Os Estados Unidos não admitiam que um povo aprovasse uma Constituição progressista, no qual 

era inscrito que o sistema político económico e social, incluindo as suas riquezas naturais, eram para 

estar ao serviço do seu povo e não das multinacionais e dos grandes grupos económicos internacionais. 

 ---------- Na Moção apresentada não existia nenhuma referência às várias sanções e bloqueis impostos 
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pelos Estados Unidos da América desde 2015. Também não existia nenhuma referência ao confisco e 

roubo pelos EUA do petróleo, ouro e de vários ativos da Venezuela, nem a referência sobre a tentativa de 

golpe em curso para derrubar o presidente atual Nicolás Maduro, nem uma palavra sobre a auto 

proclamação do presidente interino feita por um deputado em total confronto e desafio à ordem 

constitucional da Venezuela. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou depois se teria sido desconhecimento ou esquecimento dos proponentes, sendo 

interessante perceber as verdadeiras razões. Não era politicamente sério comparar ou equiparar o 

agressor com a vítima que legitimamente se lhe opunha e resistia. Eram as forças de ingerência e do 

golpismo com as forças bolivarianas que defendiam a soberania na Venezuela. ---------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS solicitou a capacidade de síntese dos Deputados. A última intervenção 

demorara 10 minutos o que impossibilitava a participação de outros deputados e a compreensão das 

matérias por parte dos Munícipes presentes. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Deputado Paulo Caetano referiu que não sabia se o confronto de ideias iria levar a algum lado 

porque a convicção em relação a algumas opiniões era muito forte. De qualquer forma custava-lhe muito 

que se pudesse comparar, em valor absoluto, Barack Obama de um lado e Nicolás Maduro do outro. 

Eram absolutamente incomparáveis. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Muitas coisas que tinham sido ditas não correspondiam à verdade, pelo menos total. Os Estados 

Unidos, neste momento, eram relativamente independentes em relação ao petróleo. O petróleo 

venezuelano era de péssima qualidade. Algumas das observações feitas correspondiam à verdade mas 

existiam outras acrescidas. As empresas venezuelanas de petróleo quando haviam sido nacionalizadas 

não tinham conseguido corresponder totalmente em termos de receitas e benefícios para o povo 

venezuelano porque tinham sido geridas de uma forma totalmente incompetente. Tinham corrido com 

todos os técnicos, muitos ocidentais, muitos sul-americanos, brasileiros, etc., com enorme experiência e 

qualidade naquela indústria e haviam colocado uma série de incompetentes à frente  daquelas empresas 

que basicamente as tinham levado à falência. Portanto existiam vários elementos em jogo. ----------------- 

 ---------- Não era preciso ver o filme do Michael Moore para acreditar, porque era um facto, que as 

eleições de 2000 haviam sido roubadas e que tinha havido aldrabice, mas colocar uma eleição 

extemporânea de há quase 20 anos e recusar a Moção era praticamente, como efeito prático, só 

branquear a situação, porque na verdade a situação na Venezuela não era boa e não havia muito mais a 

dizer em relação a isso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Deputada Luisa Carvalho disse que na sua intervenção anterior se esqueceu de referir quando 
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estava a descrever a cidade de Caracas, que existia uma região que não estava tão degradada e até tinha 

alguns supermercados com bastantes produtos mas só destinado aos militares, as outras pessoas não 

podiam comprar naqueles locais. Existiam residências e hotéis destinados a essas pessoas na zona mais 

luxuosa da cidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que o PS não era mandatado pelos Estados Unidos e não se estava na época da 

Guerra Fria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou depois da palavra o Deputado Fernando Patrício que disse que a sua intervenção tinha a 

ver, basicamente, com a democracia mas antes queria referir que tinham sido dezenas de milhares de 

casas e apartamentos construídos pelo regime Chavista para eliminar as favelas. Estava-se a falar de 

paises  de terceiro mundo e estas situações não evoluíam. Ao lado estava a Colômbia que era um bairro 

de lata e ao lado existiam os cartéis de droga. Já não falando dos 41 milhões de americanos que viviam 

abaixo do limiar da pobreza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Claro que não iria comparar Nicolás Maduro nem Obama, tinham sido os 2 eleitos 

democraticamente, mas já não estava de acordo com Donald Trump. ---------------------------------------------- 

 ---------- A CDU estava de acordo com a democracia e até podia perceber a Moção se ela falasse sobre os 

países da América Latina porque aquilo que se passava nas eleições nas Honduras ou no Haiti nada 

tinham a ver com a Venezuela. Aí sim, não existia democracia. Os massacres no Haiti eram gigantescos 

mas ali não existia petróleo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No dia 26 de maio Portugal ia votos com uma lei eleitoral para os partidos políticos, uma lei 

eleitoral para as coligações, e para os Movimentos Independes nem sequer existia lei e estavam no limbo, 

porque em Portugal a democracia não era bem assim, os partidos não iam a voto em pé de igualdade em 

termos de financiamento político. Havia uma lei do financiamento dos partidos políticos antidemocrática.

 ----------  Falava-se de democracia mas recordava o Tratado de Maastricht onde povos haviam recusado e 

foram obrigados a votar referendos até se obter os resultados que a União Europeia  pretendia, o Tratado 

de Maastricht era ilegal. O mesmo acontecera com o Tratado de Lisboa, e isso era exatamente o que se 

passava na Venezuela. Era obter os resultados que a União Europeia e os Estados Unidos queriam. Não se 

estava a falar de democracia. Se se estivesse a falar de democracia estariam a falar do Haiti, Iemen, 

Guatemala, Honduras, mas não era sobre isso que se estava a falar mas sim de um roubo gigantesco de 

um povo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  A Presidente da AMS alertou que todos os Grupos Municipais já haviam feito as suas 

intervenções, alguns mais do que uma vez, pelo que era necessário um poder de síntese para se passar à 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 19  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 32 de 66 

 

 

votação da Moção.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias usando da palavra referiu que em nenhum ponto da Moção era feita 

qualquer referência aos Estados Unidos da América portanto não percebia a razão do debate ser em 

torno daquele país. O enquadramento fora feito e tinha a ver com a comunidade portuguesa na 

Venezuela e relativamente à qual se recebiam, em Portugal, os relatos ao vivo das pessoas que 

regressavam. Não se estava a ver portugueses a saírem de Portugal para viveram na Venezuela como 

acontecera noutras alturas, mas sim o contrário, pessoas a saírem da Venezuela para Portugal. ------------ 

 ---------- Relativamente à privacidade de um povo e que não se devia desferir sobre a sua privacidade, 

fazia lembrar a situação da violência doméstica e que entre marido e mulher não se metia a colher. ------ 

 ---------- Não se podia estar a ver um povo que se estava a digladiar e a estarem a ocorrer situações com 

as quais não nos revíamos, e simplesmente ficar calados a ver a banda passar. Assim como a visão idílica 

da Venezuela que só fazia lembrar umas recentes declarações sobre o facto da Coreia do Norte ser uma 

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

 ---------- Em democracia, em caso de dúvida a melhor opção era realizar eleições, e  era isso que o GM do 

PS  estava a propor, que se realizassem eleições livres e democráticas. --------------------------------------------- 

 ----------  Não havendo mais intervenções a Presidente da AMS colocou à votação a Moção subordinada 

ao tema “Por Eleições Livres e Democráticas na Venezuela” tendo sido rejeitada, por maioria, com 13 

votos contra (12 da CDU e 1 do BE) 9 votos a favor (7 do PS e 2 do MSU) e 2 abstenções do 

PPD/PSD.CDS-PP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  O Grupo Municipal da CDU prestou a seguinte Declaração de Voto: -------------------------------------- 

 ---------- “A bancada da CDU, na sua reunião em 22 março, manifestou relativamente à Moção 

apresentada pelo PS, dizer que o título e o seu conteúdo é bem revelador do desconhecimento que os seus 

proponentes revelam sobre a realidade política, económica e social da Venezuela, particularmente a 

ocorrida nos últimos 20 anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Algumas passagens desta moção limitam-se a reproduzir um conjunto de notícias veiculadas pelos 

órgãos de comunicação social dominante, os quais informam aquilo que interessa aos seus 

proprietários/donos, e cujas notícias sobre a Venezuela são divulgadas como verdades absolutas. --------- 

 ---------- Quem não se lembra, ou será que já se esqueceram? Da campanha mediática contra o Iraque e a 

Líbia, onde os EUA e seus aliados usaram todo um reportório de mentiras como pretexto para a invasão e 

a guerra a esses 2 países. Quem não se lembra dos epítetos que então usaram, regimes ditatoriais e os 
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ditadores, as armas de destruição massiva, o sofrimento do povo e a necessidade de “ajuda por razões 

humanitárias”, que iriam libertar os povos e levar a liberdade, a democracia e progresso a esses 2 países. 

Pergunto: passados 15 anos como vivem hoje esses 2 povos? O progresso e o desenvolvimento já lá 

chegaram? A liberdade e a democracia estão consagradas? Qual é o tipo de sistema político, económico e 

social existente nesses 2 países? As tropas invasoras ainda lá se mantêm? E em que número? --------------- 

 ---------- Hoje a comunicação social dominante já não fala em nada disto, e porquê? Porque as riquezas 

naturais desses 2 países, principalmente o petróleo, já foi roubado e entregue às multinacionais dos EUA, 

da Europa, Canadianas, entre outras, sendo esta a principal razão para a invasão e a guerra. No caso da 

Venezuela estamos a assistir a um filme que já vimos, com o mesmo guião, e cujo final bem conhecemos. 

Se a administração norte-americana e Donald Trump são tão humanitários e estão preocupados com o 

povo venezuelano porque razão não eliminam as causas que estão na origem das dificuldades que a 

Venezuela e o seu povo atravessam. Porque não acabam com os bloqueios, sanções económicas, 

financeira, alimentar, entre outras. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Porque razão estão a roubar divisas à Venezuela não pagando o petróleo que já receberam? ----- 

 ---------- Porque razão não deixam o governo da Venezuela ter acesso às suas reservas de ouro, divisas, e 

outros ativos, avaliados em vários milhares de milhões de dólares, os quais fazem imensa falta ao governo 

e ao povo da Venezuela. As causas para a atual situação que a Venezuela atravessa estão identificadas. 

 ---------- O insuspeito sociólogo venezuelano Edgardo Lander, opositor do governo e de Nicolás Maduro, 

afirmou numa entrevista, e passo a citar, “enormes quantias de dinheiro, biliões de dólares em ativos 

venezuelanos foram confiscados pelo governo dos EUA, e é de um cinismo absoluto que o governo dos 

EUA afirme estar preocupado com a situação humanitária dos venezuelanos. ------------------------------------ 

 ---------- Isto certamente não é ajuda humanitária, é uma intervenção humanitária, é um golpe realizado 

pelos EUA e seus aliados, com o grupo de Lima, e a extrema-direita venezuelana” fim de citação. ---------- 

 ---------- Esclarecedor, digo eu, e sobre ajuda humanitária estamos conversados. Já agora, recomendo a 

procura e leitura de informação sobre a posição da Cruz Vermelha Colombiana e Internacional 

relativamente à suposta ajuda humanitária. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O governo dos EUA não estão preocupados com o povo venezuelano, o seu bem-estar social, o 

progresso e o desenvolvimento do país, se assim fosse, acabavam com as sanções e bloqueios que 

impuseram. O que eles pretendem é apoderar-se/roubar as imensas riquezas naturais que a Venezuela 

possui, a exemplo do que fizeram com o Iraque e a Líbia. --------------------------------------------------------------- 

 ---------- O governo dos EUA pretende vergar o povo venezuelano pela fome e pela doença, não olhando a 
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meios para o conseguir, sendo esta mais uma etapa no atual processo de tentativa de golpe de estado 

para derrubar o presidente legítimo da Venezuela. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em meados de Fevereiro deste ano, o ex-diretor do FBI Andrew Mc Cabe lançou um livro onde 

revela que Donald Trump discutiu em particular a possibilidade de entrar em guerra com a Venezuela em 

2017. Mac Cabe escreve, e passo a citar “ então o presidente falou sobre a Venezuela, esse é o país com o 

qual deveríamos entrar em guerra, disse ele, e continuou, eles têm todo esse petróleo e estão bem na 

nossa porta dos fundos” fim de citação. Se dúvidas existissem aqui está a prova do golpe em curso. Em 

2015,o então presidente Barak Obama e a sua administração, decidiram aplicar sanções à Venezuela, 

assinando um decreto onde consideram a Venezuela uma ameaça à segurança interna dos EUA. ----------- 

 ---------- Que hipocrisia, e mentira, a Venezuela uma ameaça à maior potência militar do mundo? Os EUA 

devem pensar que os povos do mundo inteiro são estúpidos, nós sabemos a que ameaças os EUA se 

referiam, apenas alguns exemplos dessas ameaças; Hugo Chávez foi eleito presidente em 1999.------------ 

 ---------- Poucos anos depois dessa eleição, a Venezuela era dos países que mais avançara no cumprimento 

dos objetivos do Milénium definidos pelas Nações Unidas, a pobreza e o desemprego diminuíram 

drasticamente, as desigualdades alcançaram mínimos históricos em 2009, a desnutrição caíra 70 por 

cento, o ensino passou a abranger quase todas as crianças do país e em 2005 a Unesco declarou o 

analfabetismo erradicado da Venezuela. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A mortalidade infantil e materna baixaram significativamente, assim como a provocadas por 

doenças como o VIH-Sida, o paludismo, ou a malária. No final de 2018, 2 milhões e meio de famílias 

tinham sido realojadas em casas dignas. A considerável riqueza natural que a Venezuela possui, petróleo, 

ouro, coltam, entre outros, estão a ser utilizadas em prol do seu povo, para financiar todo este 

investimento, principalmente nas áreas sociais e económica, ao contrário do que acontecia antes de 1999.

 ---------- Antes de 1999, toda esta riqueza estava entregue às grandes multinacionais, e à grande 

burguesia internacional e nacional, sendo que 5 milhões de venezuelanos passavam fome, a pobreza 

atingiu 42 por cento da população, e 87% acotovelavam-se nos bairros pobres da periferia das grandes 

cidades. A ameaça que os EUA se referiam são tudo aquilo que acabei de mencionar. -------------------------- 

 ---------- Os EUA não admitem que um povo aprove uma constituição progressista a qual inscreve que o 

sistema político, económico e social, incluindo as riquezas naturais, são para estar ao serviço do seu povo, 

e não das Multinacionais e dos grandes grupos económicos e financeiros internacionais e nacionais. ------ 

 ---------- A moção do PS refere denúncias de fraude nas eleições de Maio de 2018. Nos 25 atos eleitorais 

realizados na Venezuela durante os últimos 20 anos, todos eles foram seguidos, acompanhados e 
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escrutinados por observadores e organismos internacionais de vários países, incluindo europeus, e norte-

americanos, exemplo “Instituto Carter”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Nunca esses organismos, e observadores, colocaram em causa a democraticidade e transparência 

dessas eleições, pelo contrário, o sistema eleitoral da Venezuela é considerado um dos mais fiáveis. Mas 

já que os proponentes desta Moção mencionam essa suspeita, aconselho-vos a verem o filme Fahrenheit 

11/9 (eleven/nine) do realizador norte-americano Michael Moore sobre as eleições presidenciais 

americanas de 2000. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Onde milhares de negros foram impedidos de votar no Estado da Flórida, estado esse que foi 

decisivo para a eleição de George Bush filho. A recontagem dos votos nesse estado foi um processo muito 

criticado relativamente às decisões judiciais, mas como tudo isto se passou nos EUA é tudo muito 

transparente e democrático, imaginem se isto acontecesse na Venezuela, o que aconteceria? Sobre 

transparência, democraticidade e fraude estamos conversados. ------------------------------------------------------ 

 ---------- É ainda referido na Moção a opressão e perseguição a uma parcela da população Venezuelana. 

Devem-se estar a referir aos grupos organizados que incendeiam autocarros carros pneus caixotes do lixo 

etc., atacam a policia com coqueteies Molotov e pedras, destroem edifícios públicos entre outros atos de 

vandalismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- É esta a parcela da população que a polícia combate para repor a ordem e normalidade públicas, 

e não as manifestações pacíficas como temos assistido ultimamente. Como é que a polícia agiu em França 

nas manifestações dos chamados coletes amarelos, quando grupos organizados provocaram vários 

distúrbios? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foram mobilizados 90 mil polícias e vários tanques, foram presos perto de mil pessoas, e 130 

feridos. Como classificar esta atuação da polícia francesa? Opressão e perseguição a uma parcela da 

população? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Pelas razões expostas a Bancada da CDU votou contra a Moção com o Titulo “Por eleições livres e 

democráticas na Venezuela” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Grupo Municipal do MSU prestou a seguinte Declaração de Voto: -------------------------------------- 

 ---------- “O Movimento Sesimbra Unida é apologista de que todos os países devem viver segundo o regime 

e princípios democráticos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A situação do Estado Venezuelano é insustentável, e a grave crise social instalada, que já é uma 

crise humanitária, impõe uma solução política urgente. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- No entanto, porque a Venezuela é um estado soberano, a solução política a encontrar passa por 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 19  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 36 de 66 

 

 

eleições livres e democráticas, e como tal, há-de ser o povo venezuelano a decidir o que quer para o seu 

futuro, não sendo aceitável uma ingerência externa que se substitua ao povo soberano nessa decisão. --- 

 ---------- Não subscrevemos a postura do governo Português, quando decidiu, juntamente com um grupo 

de países membros da União Europeia, considerar Juan Guaidó o presidente interino da Venezuela. ------- 

 ---------- Todavia, entendemos ser necessária a mediação internacional para que o processo de transição 

para uma solução política sufragada pelo povo venezuelana, e a necessária realização de eleições livre e 

democráticas, possam efetivamente ter lugar. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Esta é, sem dúvida, a solução que melhor serve os interesses do povo venezuelano e da 

comunidade portuguesa residente nesse país.------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Face ao exposto, não obstante não concordarmos com alguns dos fundamentos desta Moção, 

concordamos com os objetivos subjacentes, pelo que o grupo municipal do MSU vota favoravelmente.” -- 

 ---------- A Presidente da AMS passou depois à Moção com o título “Por Mais e Melhores Transportes 

Públicos” do GM da CDU cujo conteúdo a seguir se transcreve, tendo a Deputada Sandra Carvalho feito a 

sua apresentação: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- “O elevado tarifário dos transportes coletivos de passageiros e a proliferação de títulos de 

transporte na Área Metropolitana de Lisboa são um constrangimento forte à utilização do serviço de 

transportes públicos, e um fator de exclusão social, limitando o seu acesso, e a circulação de pessoas, a 

par da escassez da oferta de percursos e frequências, bem como da qualidade do material circulante. ---- 

 ---------- A partir do dia 1 de abril, os utentes dos transportes públicos da AML, beneficiarão da medida de 

redução dos tarifários e da implementação do passe único metropolitano e municipal, extensível a todos 

os operadores, todas as carreiras, e a todos os modos de transporte. ----------------------------------------------- 

 ---------- O valor deste passe único terá um custo máximo de 40 ou 30 euros mensais por pessoa 

(metropolitano ou municipal), ou, no máximo 80 euros por agregado familiar, e as crianças até aos 12 

anos estão isentos de qualquer pagamento.  ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Atualmente há pessoas que regularmente gastam mais de 150 euros mensais em títulos de 

transporte na AML.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Os utentes que utilizam os comboios da Fertagus entre Setúbal e Lisboa – onde se incluem alguns 

milhares do concelho de Sesimbra – chegam a gastar perto de 130 euros por mês.  ----------------------------- 

 ---------- Esta é uma medida que beneficia os atuais utentes e promove a procura de novos utentes ao 

responder a três questões nucleares para uma política de valorização do transporte público na região: --- 

 ---------- a) Introduz uma significativa redução de custos para os utentes; ------------------------------------------- 
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 ---------- b) Promove um aumento da mobilidade; -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- c) Simplifica o sistema de bilhética.  -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Durante largos anos, a CDU reivindicou, propôs e lutou por este alargamento. ------------------------- 

 ---------- Enquanto muitos utentes valorizavam e apoiavam a proposta, mas duvidavam da possibilidade de 

ser concretizada, outros, no poder político, opunham-se sistematicamente à sua concretização, como 

aconteceu na Assembleia da República em dezembro de 2016, onde PS/PSD/CDS com a abstenção do BE 

chumbaram o projeto-lei do PCP de alargamento do Passe Social Intermodal.  ----------------------------------- 

 ---------- Apesar deste chumbo, a CDU não desistiu e continuou a desenvolver várias ações no sentido de 

alterar esta decisão, através da recolha de assinaturas, e a apresentação de moções em vários municipios 

e freguesias da AML. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Finalmente, no final de 2018, o alargamento do passe social intermodal foi decidido pelo conjunto 

dos Presidentes de Câmara da Área Metropolitana de Lisboa, e as verbas que o tornam possível incluídas 

no Orçamento de Estado para 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- As autarquias irão suportar uma parte do custo desse título de transporte e a outra será 

assegurada pelo Orçamento Geral do Estado, sendo que o município de Sesimbra contribuirá com um 

valor anual perto de um milhão de euros. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Afinal, era possível, como a CDU sempre afirmou. Foi possível vencer resistências instaladas, com 

a luta dos utentes, dando confiança às suas justas aspirações e a iniciativa política da CDU. ----------------- 

 ---------- Desta forma, a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida em 22 de março de 2019: ---------------- 

 ---------- 1. Congratula-se com a implementação do passe único Metropolitano e Municipal, e a respetiva 

redução dos encargos para as famílias residentes na AML, valorizando a sua importância, e significado, 

para os utentes dos transportes públicos; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2. Reforça a necessidade de complementar este alargamento e redução de preços com o 

necessário aumento da oferta, da qualidade e da fiabilidade dos tranportes públicos, o que implica a 

transferência pelo Orçamento de Estado das verbas necessárias para todos os modos de transporte 

público, para fazer face: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- a) À contratação de trabalhadores em falta nas empresas públicas;  -------------------------------------- 

 ---------- b) A investimentos orientados para o alargamento da rede de transportes, quer para a 

modernização da rede ferroviária hoje existente, quer para a expansão das redes de metro;  ---------------- 

 ---------- c) À aquisição de novo material circulante, nos meios pesados, nomeadamente a ferrovia e o 

transporte fluvial e a manutenção dos que estão ao serviço; ----------------------------------------------------------- 
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 ---------- d) À integração da operação da Fertagus na CP, valorizando a empresa pública ferroviária; ------- 

 ---------- e) Ao necessário financiamento da futura empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa, com 

vista ao aumento da oferta da rede e qualidade do serviço público de transportes rodoviários. -------------- 

 ---------- Dar conhecimento desta Moção: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Presidente da República; Primeiro-Ministro; Ministro do Planeamento e das Infraestruturas; 

Ministro do Ambiente e Transição Energética; AML; Câmaras e Assembleias Municipais da AML; Grupos 

Parlamentares representados na Assembleia da República; Comunicação Social Local e Regional.” --------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que o GM do Partido Socialista tinha um conjunto de alterações a 

propor à Moção, mas propunha que a mesma baixasse à Comissão 6 à semelhança da Recomendação do 

PS sobre o mesmo tema, e em conjunto a Comissão analisar os 2 documentos, isto se houvesse aceitação 

por parte do GM da CDU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro também referiu que o GM do MSU tinha um conjunto de alterações 

muito substanciais, pelo que concordava com a sugestão do Deputado Sérgio Faias no sentido de a descer 

à Comissão 6 considerando a importância da matéria para as populações do Concelho. ----------------------- 

 ---------- Usou depois da palavra o Deputado Lobo da Silva iniciando por perguntar ao Presidente da CMS 

qual o montante exato que a Câmara estava a suportar na sua globalidade para o passe. --------------------- 

 ----------  O título da moção era “por mais e melhores transportes públicos” mas no seu conteúdo constava 

que tinha sido um trabalho da CDU. Não estava a dizer que não tivesse sido, mas a verdade era que a 

moção ao ser aprovada tinha duas finalidades, era reconhecer que esta situação criada, e muito bem, 

levava a uma poupança extrema das famílias, só para dar um exemplo, um casal com um filho de Setúbal 

para Lisboa que pagava 443 € passava a pagar 80 €, e ninguém podia estar contra uma atitude daquelas, 

mas era evidente que depois surgia, no meio da Moção, o reconhecimento da CDU, e a AMS votaria as 

duas situações. Portanto, para que a Moção fosse aprovada por unanimidade porque seria uma prova 

viva de todas as forças políticas de reconhecimento daquela atitude que iria ser implementada 

brevemente, devia descer à Comissão 6 para aprofundar e limar. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Comungava da preocupação da Deputada Sandra Carvalho de que não bastava ter um cartão e 

pagar 80 € ou 40 €, era preciso que existissem meios adequados. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Esperava que a autarquia que estava a pagar para os passes e para a mudança, que a frota que 

compunha a nossa área, viesse a ser uma realidade. Acreditava que fosse acontecer e o GM do PSD 

reconhecia que era um bem essencial às famílias, mas se havia prova de maior eleitoralismo era a 

entrada em vigor em abril, no mês da democracia, desta situação. Se fosse o PSD a apresentar uma 
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situação daquelas a quatro meses das eleições, o que não seria. ----------------------------------------------------- 

 ---------- A Deputada Sandra Carvalho respondeu dizendo que o GM da CDU não via inconveniente em 

que a Moção baixasse à Comissão 6, no entanto deixava o alerta de que a CDU não iria permitir que se 

menorizasse o papel fundamental que o PCP tivera na matéria que durante 22 anos andara a defender o 

passe intermodal e andara outros tantos a exigir investimento em sede de transportes. Eram públicas as 

intervenções dos deputados da assembleia da república por parte do Partido Comunista Português, 

algumas delas até tinham dado aso a algumas brincadeiras que eram conhecidas de todos. ------------------ 

 ----------  Não se iria permitir que se fossem pôr em bicos de pés a dizer que a solução nascera agora. 

Existia trabalho feito e reconhecimento de trabalho valorizado. ------------------------------------------------------ 

 ---------- Relativamente ao eleitoralismo, o aumento das pensões dos reformados pelo Cavaco Silva dois 

meses antes das eleições fora exatamente o mesmo eleitoralismo. Os únicos que não tinham feito 

eleitoralismo eram aqueles que nunca tinham estado no governo, e nessa matéria a CDU estava 

completamente à vontade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  Relativamente ao conteúdo da moção ela podia efetivamente receber acertos mas uma coisa era 

verdade, era reconhecido inclusivamente pelo governo, por diversas vezes, que o investimento tinha que 

existir mas não bastava dizer, tinham que existir propostas concretas desse investimento e isso tinha que 

acontecer, com uma planificação e passar das palavras aos atos. ----------------------------------------------------- 

 ---------- O objetivo da Moção era que se passasse das palavras aos atos, que se investisse no setor dos 

transportes no sentido de ser o meio preferencial utilizado nos movimentos das famílias. -------------------- 

 ---------- O Deputado José Braga acrescentou que a CDU não pretendia a paternidade da medida nem 

estava contra que a Moção baixasse à Comissão para ser melhorada mas a verdade não podia ser 

apagada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Durante vários anos a CDU reivindicara, propusera e lutara para a criação de um passe social para 

toda a área metropolitana de Lisboa. Todos os operadores, todas as carreiras, com custos reduzidos. 

Distribuíra documentos específicos, fizera manifestações em conjunto com a comissão de utentes, 

recolhera de assinaturas, postais, apresentara dezenas de moções em toda a AML em vários órgãos 

autárquicos. Em maio de 2016 o PCP apresentara o projeto de lei pelo alargamento do passe social 

intermodal tendo sido votado em dezembro de 2016 com os votos contra do PS, PSD e CDS. O BE 

abstivera-se. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O PCP não desistira e afinal fora possível com a luta dos trabalhadores e dos utentes criar o passe. 

Esta era a verdade dos factos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que esperava que a CDU tivesse força na Assembleia da 

República para exigir do governo que apoiasse os montantes necessários para a modernização e 

ampliação do número de transportes a colocar na área metropolitana de Lisboa. ------------------------------- 

 ---------- O Deputado Paulo Caetano referiu que se a Moção baixasse à Comissão 6, como deputado 

responsável pela Comissão, garantia que faria todos os possíveis para que nada fosse apagado, nem a 

paternidade, porque na verdade, estariam todos de acordo que esta medida era absolutamente 

fundamental. Era provavelmente a maior e mais importante medida até do ponto de vista ambiental e 

social, das últimas décadas e portanto entrar nessas questões seria, na sua opinião, um assunto 

secundário, mas nada seria apagado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Esperava que na Comissão, os vários deputados e deputadas pudessem todos contribuir para que 

juntamente com a Recomendação que já baixara a 16 de novembro de 2018, sobre o estudo de 

necessidades de mobilidade em Sesimbra, se pudesse de facto contribuir como autarquia para que toda a 

avaliação fosse bem-feita, e que esta primeira medida, que tinha muitas coisas a corrigir e muitas coisas 

mal explicadas, pudesse a ser melhorada com o tempo, com os estudos e com os contributos. ------------- 

 ---------- Foi em seguida cedida a palavra ao Presidente da CMS que após cumprimentar todos os 

presentes disse que antes de responder iria fazer um enquadramento do assunto. ----------------------------- 

 ---------- A primeira questão que queria colocar era o princípio que resultava da medida de redução 

tarifária entretanto aprovada e que o contrato com todos os municípios da Área Metropolitana de Lisboa 

(AML) tinha sido assinado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Por via do atual regime jurídico do serviço público de transporte de passageiros, aprovado em 

abril de 2015, com os votos contra do PCP, a responsabilidade do serviço público de transportes 

rodoviários fora transferida para a esfera dos municípios. Grosso modo e de uma forma sucinta, aquilo 

que a Lei n.º 52/2015 referia era que a organização dos percursos das carreiras, das frequências, portanto 

da oferta do transporte rodoviário em cada um dos municípios era uma responsabilidade dos municípios, 

inclusive as compensações aos operadores.  ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ou era uma operação municipal ou seria um operador por concurso e portanto, desde as 

compensações necessárias à manutenção de serviço público seriam asseguradas pelos próprios 

municípios. A Lei também previa que pudessem ser delegados as competências nas entidades 

intermunicipais ou no caso em concreto na AML. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Desde 2015 até esta parte, retirando o transporte pesado, a ferrovia, metro e o transporte fluvial 

que estavam na esfera de concessão da administração central, todo o transporte rodoviário carecia de 
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autorizações provisórias da AML, porque o limite era 2020, para a entrada em vigor do pressuposto 

previsto na lei, de que a operação estava na esfera das autoridades municipais, que neste caso, por 

delegação de competências na autoridade metropolitana de transportes, e eram autorizações provisórias 

a todos os concessionários dos circuitos, portanto os operadores privados, que no caso de Sesimbra se 

resumia aos TST. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------   Este fora um processo que demorara cerca de um ano sensivelmente onde tinha havido uma 

primeira grande decisão dos 18 municípios, que fora manter na esfera pública dos 18 municípios e não 

ser um concurso de concessão a empresas privadas, a decisão de criação de empresa metropolitana de 

transportes de Lisboa, os transportes metropolitanos de Lisboa, a decisão de que o novo operador a 

operar em toda a região metropolitana em termos de transportes rodoviários seria a Carris 

Metropolitana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Era impossível os 18 municípios através dos transportes metropolitanos de Lisboa, dos quais 

eram os únicos titulares e acionistas, poderem adquirir agora e em número suficiente, o material 

circulante rodoviária para poder exercer o serviço transportes públicos. O que ia ser feito e estava a ser 

preparado eram os concursos públicos para a prestação do serviço por lotes que já estavam definidos. -- 

 ---------- O que faltava definir era o aumento que se previa e se perspetivava da oferta da rede em termos 

percentuais, em termos de circuitos de frequências, de horários e obviamente entroncando também a 

qualidade do serviço e o que era o próprio material circulante, porque todos conheciam que o que 

circulava eram latas velhas de um conjunto de operadores.------------------------------------------------------------ 

 ----------  O pressuposto na solução foi encontrar um operador único neste caso na esfera intermunicipal 

na AML e baseara-se em 3 pressupostos:  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A redução clara do tarifário para garantir uma oferta de serviço público, uma procura superior 

quer do ponto de vista económico para as famílias quer ambientais, o aumento da rede de oferta, 

estimando-se  que pelo menos entre 20% a 30% do aumento da oferta teria que ser conseguido, não era 

a solução ideal ou melhor em termos daquilo que seria a oferta dos serviços públicos de transportes 

rodoviários mas seria obviamente uma melhoria significativa, e obviamente o  material circulante.  ------- 

 ---------- Uma quarta questão, não menos importante e que estava em cima da mesa, era a própria 

autoridade metropolitana de transportes que fora criada por delegação de competências dos municípios, 

e que tinha uma empresa criada “transportes metropolitanos de Lisboa”, poder também ter uma 

influência naquilo que era o transporte pesado, e portanto estar como autoridade de gestão nos circuitos 

urbanos e suburbanos do transporte pesado nomeadamente ferrovia, metropolitano e transporte fluvial.
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 ---------- Por repto dos próprios municípios e no caso em concreto dos 18 municípios da área 

metropolitana de Lisboa, avançara-se mais cedo para a redução tarifária. Este fora o segundo aspeto. Os 

municípios haviam acordado entre si o que conseguiriam, num quadro daquilo que era a sua estrutura de 

receita, poder contribuir para esta operação que incluía a redução tarifária, o aumento entre 20 e 30% da 

oferta de carreiras e frequências, e a melhoria do material circulante. Do sistema de perequação de 

financiamento entre os 18 municípios, no qual o Município de Sesimbra assumira o investimento anual na 

ordem do milhão de euros, 990000 € mais concretamente, e até era mais mas Sesimbra conseguira 

reduzir.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sesimbra Palmela e Mafra eram os 3 municípios que em média por habitante tinham um peso 

maior de financiamento, sendo que também não era indissociável a área geográfica dos municípios e 

lugares que existiam em cada um deles, e ainda a distância à centralidade da cidade de Lisboa. ------------ 

 ---------- Assumindo o milhão de euros para os 3 pressupostos: redução tarifária, lançamento do concurso 

para operação de transportes rodoviários com o aumento da oferta da rede em cerca de 20% a 30 %, e do 

material circulante, era necessário encontrar a solução para o financiamento do remanescente, e fora aí 

que se fizera o repto ao governo para mais cedo se avançar, a tempo do Orçamento de Estado de 2019, 

por forma a haver uma comparticipação para a redução tarifária, e fora aprovado, entretanto, o 

programa de apoio à redução tarifária (PART).  ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Esta redução tarifária resultava neste momento, entre o horizonte de 1 de abril de 2019 e  aquilo 

que seria a nova operação dos transportes rodoviários da área metropolitana, portanto na Carris 

metropolitana, e resultava na diferença que era paga aos operadores de todos os modos, fossem os 

pesados ou os rodoviários, entre aquilo que eram as receitas dos próprios operadores e a redução 

tarifária que a partir de 1 de  Abril as famílias e os utentes poderiam usufruir. ----------------------------------- 

 ---------- Essa redução tarifária tinha um encargo estimado de 85 milhões de euros para o ano de 2019. Era 

o preço daquilo que eram as compensações que a AML teria de dotar os operadores privados para 

poderem reduzir as tarifas. Os cálculos tinham sido feitos e aquilo que ficara acordado com todos os 

operadores era que aquela receita, sendo que teria de ser revista em 2020, resultava exatamente dos 

montantes que tinham sido as receitas dos operadores no ano de 2018. ------------------------------------------- 

 ---------- Assumiu-se que os 85 milhões era a diferença entre os 30, 40€ , municipal e metropolitano, mais 

os modos que se encontraram a gratuitidade, até aos 12 anos, mais de 65, e o passe família que só 

iniciaria a partir do mês de julho devido aos mecanismos a implementar para se poder ter acesso ao 

passe família. Os 85 milhões consumiam grande parte dos 30 milhões que fora o esforço que em 
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conjunto, os 18 municípios haviam assumido que era possível fazer para a redução tarifária, o aumento 

da oferta e para a melhoria do material circulante. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Município de Sesimbra tinha um encargo de 600.000€ em transportes escolares, as contas que 

tinha neste momento com a redução tarifária perspetivava-se que com velocidade cruzeiro porque este 

ano entraria a 1 de Abril e seriam duodécimos, num ano normal, o encargo do Município, entre aquilo 

que era o esforço para a operação de transportes, mais os transportes escolares, pudesse ser de 1,3 

milhões de euros ou seja haveria uma poupança de cerca de 300.000€ incluídos no outro milhão de 

euros, em termos daquilo que eram os encargos dos transportes escolares. -------------------------------------- 

 ---------- Este seria o esforço que o município de Sesimbra assumiria durante os próximos 7 anos para a 

operação, quer de transportes escolares, mantendo aqueles preços, que era mais volátil e tinha a ver com 

o número de alunos, a localização dos Estabelecimentos de ensino que entretanto frequentavam, e 1 

milhão de euros que era fixo para a operação dos transportes. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Passou depois a anunciar os problemas: -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Primeiro problema - com a redução tarifária que se perspetivava ser de 65 milhões de euros de 

compensação aos operadores, no ano de 2019 não seriam 65 milhões mas 53 milhões porque os meses 

de Janeiro a Março não contariam e só entraria a partir de 1 de Abril, aquilo que verificava é que seriam 

85 milhões. Entre aquilo que seria comparticipado pelo Estado e aquilo que era comparticipado e que os 

Municípios já estavam hoje a reduzir no montante do milhão de euros, como era o caso de Sesimbra, os 

30 milhões na totalidade, praticamente se consumia o montante disponível e que os municípios tinham 

assumido como tendo capacidade de assumir num sistema de perequação para esta operação. ------------ 

 ----------  Resumindo, não sobrava quase nada para a oferta da rede para a operação de transportes 

públicos e obrigatoriamente teriam que encontrar uma solução que só passaria por uma de três coisas:  

 ---------- Ou os municípios comparticipavam mais.  ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Sesimbra era um dos 3 municípios que tinha o peso maior, por número de habitantes, de 

investimento realizado, mas os outros também não tinham condições de aumentar. O Seixal tinha 2 

milhões, Lisboa assumiria 30 milhões porque tinha a operação Carris na esfera do próprio município, 

Sintra assumiria 4 milhões. Ninguém, a fazer fé daquilo que tinham sido as negociações, tinha condições 

para ir mais além; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ou passaria pela criação de uma taxa ou de algum imposto que pudesse financiar a operação;

 ---------- Ou passaria por aquilo que era mais óbvio, por uma comparticipação do Orçamento do Estado 

que era aquilo que os 18 municípios defendiam para uma operação daquela natureza, e isso iria obrigar a 
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um esforço do governo porque quando se queria reduzir e todos tinham assumido a medida, se calhar a 

medida mais importantes no pós 25 de abril no que respeitava à recuperação do rendimento das famílias, 

tinha que ter feito com o esforço de toda a administração.  ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Os municípios, que até agora não tinham nenhuma competência na matéria e responsabilidade 

financeira, com base numa lei de 2015, era impossível assumirem uma responsabilidade daquela 

dimensão. Era o problema de hoje com o ônus do concurso ter que ser lançado ainda em 2019 e o mais 

rapidamente possível para que conseguisse cumprir a lei para que a 1 de Janeiro ter a operação através 

da Carris Metropolitana. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Existia uma pressão para lançar o concurso e uma pressão que não sabia onde ir buscar o 

dinheiro, e este era um problema que os 18 municípios tinham nas mãos nos próximos meses. ------------- 

 ---------- Também era muito importante referir que no caso de Sesimbra e particularmente nas Freguesias 

de Santiago e Castelo, com todo o peso da importância desta medida de redução tarifária, o aumento da 

oferta da rede de transportes públicos tinha mesmo importância, porque o problema que se tinha hoje, 

sobretudo nas localidades mais distantes, e com menor densidade populacional ou residentes, Pedreiras, 

Maçã, Azóia, Aldeia do Meco, Lagoa de Albufeira, que não tinha transportes públicos em condições e com 

periodicidade para os cidadãos utilizarem, seria assumido, sem saber de onde é que viria o dinheiro, 

porque o que neste momento estava acordado, de uma forma informal entre os municípios, era assumir 

um concurso com um aumento de oferta em 20%. No caso de Sesimbra era mais do que 20%, mas a 

média dos 18 municípios era de 20%. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Era o problema que os Municípios tinham de maior dimensão sendo que para baixar custos 

entrava uma questão que era muito importante do ponto de vista ambiental, que era colocar no concurso 

que as viaturas a fornecer por qualquer prestador de serviços porque não se sabia quem é que iria operar 

- mas os autocarros que eram todos da Carris metropolitana, no fundo era quase uma prestação de 

serviço, um aluguer - se queriam autocarros com conforto e ambientalmente mais vantajosos, para a área 

metropolitana, não podiam colocar latas velhas com 20 anos, mas se colocassem latas novas com 5 anos 

seria mais caro.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tudo era de uma complexidade relativamente grande.  ------------------------------------------------------ 

 ---------- Para terminar referiu que não indo para as calendas disse que há dois anos atrás sensivelmente, 

esta proposta estivera na Assembleia da República até com “cinco coroas”, porque como se sabia 

Sesimbra não tinha acesso até este momento ao passe intermodal, era dos Concelhos mais limítrofes, 

curiosamente até com valores propostos por uma proposta de Lei do PCP, que não chegavam à 
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dimensão, sobretudo na coroa mais distante que Sesimbra tinha, infelizmente não eram valores desta 

dimensão eram ligeiramente mais altos, bem mais baixos do que os atuais, mas mais altos do que os que 

hoje se propunham, e não fora aprovada.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Era bom que se referisse que esta matéria fora por incentivo da Área Metropolitana de Lisboa 

que fora colocada no orçamento de estado de 2019, sobretudo na questão da redução tarifária, e era 

bom que se dissesse também que o aumento da verba para o PART - Programa de Apoio à Redução 

Tarifária, fora quase triplicado em sede de Orçamento Estado por proposta do PCP por forma a 

possibilitar que todo o país pudesse ter, em todas as comunidades intermunicipais, acesso ao 

financiamento e que a redução tarifária fosse para todo o país e não apenas para a AML. -------------------- 

 ---------- Não havendo mais intervenções a Presidente da AMS submeteu à votação, com a concordância 

do Grupo Municipal proponente, baixar à Comissão de Transportes, Mobilidade e Segurança, a Moção 

com o título “Por Mais e Melhores Transportes Públicos”, tendo sido aprovado por unanimidade. ------ 

 ---------- A Presidente da AMS passou depois à Moção com o título “Prevenção e Combate à Violência 

Doméstica e de Género” do GM do PPD/PSD, cujo conteúdo a seguir se transcreve: ---------------------------- 

 ---------- “O bem jurídico protegido no crime de violência doméstica, autonomizado do crime de maus 

tratos a que alude o art.152-A, do Código Penal, continua a ser plural, complexo, abrangendo a 

integridade corporal, saúde física e psíquica e a dignidade da pessoa humana. Ora, quem, de modo 

reiterado ou não, infligir maus tratos físicos ou psíquicos no contexto de relação conjugal ou análoga e, 

mesmo após cessar essa relação, como nas restantes circunstâncias previstas artº 152º do Código Penal, 

incorre no crime de violência doméstica. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Esta perspetiva acompanha instrumentos internacionais, vinculativos para o Estado Português, 

destacando-se, em especial, a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra as Mulheres e a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 

Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica (Convenção de Istambul). 

Porém, apesar das existentes Estratégias Nacionais de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de 

Género, doze pessoas morreram vítimas deste crime, desde o dia 1 de janeiro de 2019. Destes números 

resultam onze mulheres, entre elas uma bebé de 2 anos, e um homem, todos atacados até à morte por 

familiares, companheiros ou ex-companheiros.  --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O último Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), publicado em Março de 2018, mostra que 

em 2017 foram registadas pelas forças de segurança 26.713 participações por violência doméstica. ------- 

 ---------- Segundo o Observatório das Mulheres Assassinadas, “503 mulheres foram mortas em contexto de 
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violência doméstica ou de género entre 2004 e o final de 2018.” ------------------------------------------------------ 

 ---------- A este flagelo nacional, acresce o preocupante número de violência no namoro. Segundo um 

estudo, nacional, realizado pela União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) e pela secretária de 

Estado para a Cidadania e a Igualdade, 58% dos jovens referem indicadores de violência no namoro. No 

que aos diferentes tipos de legitimação diz respeito, o relatório é claro, o controlo é legitimado por (27%) 

dos jovens, seguido da perseguição (24%), da violência sexual (24%), da violência através das redes sociais 

(23%), violência psicológica (16%) e, finalmente, a violência física (9%). Através da comparação com os 

dados do Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro de 2018, podemos constatar, ainda, que 

aumentou para o dobro, a vitimação em praticamente todas as formas de violência. --------------------------- 

 ---------- Ora, este aumento de vitimação no namoro, acrescido do galopante número de vitimas de 

violência doméstica, incluindo nos idosos, obriga-nos a concluir, que o trabalho realizado neste âmbito 

está aquém das necessidades reais.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Grupo Municipal do PSD considera indispensável e urgente que a Câmara Municipal da 

Sesimbra, entenda como prioridade a Prevenção e Combate à Violência de Género e Doméstica. ----------- 

 ---------- Com efeito, se logrará melhorar o combate e a prevenção destes crimes, com o objetivo de 

erradicação da violência e promoção dos Direitos Humanos.----------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, pelos argumentos expostos, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em sessão 

ordinária no dia 22 de Março, de 2019, delibera que o Executivo da Câmara Municipal de Sesimbra: ------ 

 ---------- 1.Crie uma Estratégia e Respetivo Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica 

e de Género, auscultando as diversas entidades de primeira linha, e outras que partilhem do mesmo 

objetivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 1.1.A Estratégia e o Plano Municipal, assim que concluídos, devem ser divulgados publicamente e 

remetidos aos deputados municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2.Crie um gabinete de apoio à vítima, inclusive crianças, num espaço da Câmara Municipal. Os 

serviços podem ser prestados em cooperação com entidades especializadas e recorrendo a fundos 

nacionais para o efeito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 3.Promova e/ou desenvolva regularmente campanhas ou programas de sensibilização, em 

cooperação com as instituições de direitos humanos, as organizações da sociedade civil e as organizações 

não governamentais, para aumentar a consciencialização para a problemática da violência doméstica. -- 

 ---------- 4.Intensifique os apoios às vitimas de violência doméstica, na área da habitação, com especial 

enfoque nas que se encontram nas respostas de acolhimento de emergência e casas de abrigo.  ------------ 
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 ---------- 4.1.Estude a hipótese de a Câmara Municipal ter, algumas, casas disponíveis para as vítimas deste 

crime. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 5.Intervenha junto das pessoas agressoras, para prevenir a reincidência e a promoção da 

responsabilidade do comportamento violento. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 6.Promova e/ou desenvolva campanhas de combate à violência no namoro, direcionadas aos 

jovens. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 7.Potencie a formação das/dos funcionários da autarquia sobre este tipo de crimes. Assume 

especial importância, no caso da violência doméstica, em virtude da denúncia ser obrigatória para os 

funcionários públicos, nos termos do art. 242.º, n.º1, alínea b), do Código de Processo Penal. ---------------- 

 ---------- 8.Intensifique a informação e divulgação sobre a Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de 

Género, para o efeito deve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 8.1.Criar uma página autónoma ou no site da Câmara especifica para os temas relacionados com 

a violência doméstica e de género, futuras iniciativas e outras informações relevantes; ------------------------ 

 ---------- 8.2.Promover uma ampla divulgação de informação sobre as iniciativas realizadas pela autarquia 

ou por outras entidades, que visem prevenir e combater a violência de género e a violência doméstica. --- 

 ---------- 8.3.Utilizar os instrumentos de comunicação da Câmara para divulgar os contactos das entidades 

de primeira linha e associações, que preconizem a ajuda das vitima destes crimes. ------------------------------ 

 ---------- 9.Elabore e remeta aos deputados municipais, para conhecimento, um relatório anual de 

execução das iniciativas promovidas e realizadas pela Câmara Municipal de Sesimbra, no âmbito da 

Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género.” ------------------------------------------------------------   

 ---------- O Deputado Lobo da Silva propôs a retirada da Moção do PAOD da presente sessão e a sua 

apreciação na segunda reunião da sessão porque infelizmente era um tema que não era só de hoje. ------ 

 ----------  Ouvidos os Lideres dos Grupos Municipais, todos concordaram que a Moção passasse para o 

PAOD da segunda reunião da sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Os Deputados Sérgio Faias e Miguel Ribeiro ainda sugeriram que considerando o conteúdo do 

documento este fosse transformado em Recomendação com as devidas alterações. --------------------------- 

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, sob proposta do Grupo Municipal 

proponente, transitar para a 2.ª reunião da sessão a realizar dia 29 de março, a Moção com o título 

“Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género”.  -------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS abriu depois o debate e apreciação da Moção subordinada ao tema 

“Restrições à Pesca da Sardinha” subscrita pela Comissão de Líderes dos Grupos Municipais cujo 
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conteúdo se passa a transcrever:  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “A Assembleia Municipal de Sesimbra tomou conhecimento que o Conselho Municipal das Pescas 

de Sesimbra – CMPS reuniu no passado dia 13 de fevereiro de 2019, tendo abordado e analisado o ponto 

de situação da Pesca do Cerco, nomeadamente quanto às restrições de captura de sardinha, 

manifestando a sua grande preocupação com a sustentabilidade socioeconómica da comunidade 

sesimbrense a exercer atividade no sector, considerando o interesse estratégico que a sardinha (Sardina 

pilchardus) apresenta para a pesca nacional, para a indústria conserveira e para as exportações de 

produtos da pesca e do mar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Atualmente, mais de duzentas famílias de Sesimbra dependem de forma direta da pesca do cerco 

e mais algumas centenas de famílias, de forma indireta, desenvolvem atividade a montante e a jusante da 

pesca. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não podemos esquecer a importância que a pesca do cerco tem nos outros segmentos de pesca, 

como a do anzol e covos, que dependem da captura das espécies pelágicas por parte do cerco para 

utilizarem como isco, sendo preponderante para a captura de espécies como o peixe-espada preto, arraia, 

safio, pescada, polvo, cherne, etc. Os armadores da pesca do anzol (considerada a arte menos 

predatória), ao ficarem restringidos ao acesso do isco, são obrigados a utilizar cada vez mais outos tipos 

de artes, que nada beneficiam a sustentabilidade dos recursos. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Foram estabelecidos, em concertação com o sector, limites de captura diários de proteção dos 

juvenis, zonas de interdição temporária e fecho da pesca à quarta-feira e ao fim de semana. ---------------- 

 ---------- O Governo Português, no final do ano transato, definiu através de Despacho n.º 9193-B/2018 que 

as embarcações licenciadas e a operar desde a Galiza ao Golfo do Cádiz estavam interditas de exercer a 

atividade entre 1 de novembro e 15 de maio de 2019. Ainda com o objetivo de assegurar a 

sustentabilidade desta pescaria, Portugal e Espanha apresentaram à Comissão Europeia um plano 

plurianual de recuperação e gestão da pesca de sardinha prevendo, entre outras medidas, uma redução 

das descargas totais, medidas complementares direcionadas para a proteção dos juvenis e o reforço das 

campanhas científicas para avaliação do estado do recurso. Portugal tem cumprido este plano 

irrepreensivelmente, mas como a Sardinha é uma espécie pelágica migratória, não significa que o esforço 

exigido aos armadores e pescadores nacionais tenham o resultado desejado. Este é mesmo um dos 

aspetos mais relevantes e que não tem sido devidamente debatido, pois apesar de todas as limitações 

impostas à pesca, a variação de biomassa depende de outros fatores para além da atividade direta 

exercida pelo setor da pesca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- A Assembleia Municipal de Sesimbra considera ainda que a metodologia de avaliação de 

disponibilidade da biomassa deverá voltar a envolver as embarcações profissionais do cerco e os seus 

pescadores/mestres, com recolhas de amostras a realizar em horário em que as cercadoras trabalham 

normalmente, uma vez que se identifica uma considerável disparidade entre as quantidades detetadas 

pelos profissionais e os resultados obtidos pelos cruzeiros do IPMA. ------------------------------------------------- 

 ---------- Torna-se incompreensível tanto para os pescadores, como para os armadores, a constante 

pressão para a redução do nível de capturas quando, nos 2 últimos anos, existem relatos da frota sobre a 

deteção de enormes cardumes de sardinha ao longo da costa portuguesa. ---------------------------------------- 

 ---------- Paralelamente, as limitações impostas na pesca à sardinha não podem condicionar de forma a 

transformarem a pesca do cerco numa atividade tão marcadamente sazonal. Os custos dessa 

transformação serão muito gravosos para o sector. A curto e médio prazo, a sustentabilidade deste 

importante subsector da pesca nacional ficará posta em causa, em termos económico-financeiros e de 

fixação de mão-de-obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Considerando o exposto Assembleia Municipal de Sesimbra delibera: ------------------------------------- 

 ---------- 1 – Manifestar a sua preocupação pelas consequências económicas e sociais que as reduções da 

captura da sardinha têm para a Pesca do Cerco e para a comunidade sesimbrense;----------------------------- 

 ---------- 2 – Reiterar a necessidade de assegurar simultaneamente a sustentabilidade do recurso e a 

viabilidade económica do setor, solicitando-se que o nível de capturas para o ano de 2019 tenha em conta 

esse equilíbrio; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 3 – Reiterar a disponibilidade do setor da pesca sesimbrense em colaborar com o IPMA na recolha 

dos dados científicos sobre o recurso; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 4 – Manifestar a sua solidariedade para com os pescadores, armadores e organizações de 

produtores do sector; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 5 – Dar conhecimento desta tomada de posição às seguintes entidades: --------------------------------- 

 ---------- Conselho Internacional para a Exploração dos Mares; Comissão Europeia em Portugal; Comissário 

Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas; Primeiro-ministro; Ministra do Mar; Secretário de Estado 

das Pescas; Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República; Associação Nacional dos 

Municípios Portugueses – Secção de Municípios com Atividade Piscatória e Portos; Grupos Parlamentares 

da Assembleia da Republica; Câmara Municipal de Sesimbra; Junta de Freguesia do Castelo; Junta de 

Freguesia da Quinta do Conde; Junta de Freguesia de Santiago.” ----------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS informou que a Moção nascera no âmbito do Conselho Municipal das 
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Pescas que vinha funcionando de uma forma bastante regular e onde estavam representados várias 

entidades ligadas ao setor, e nesse contexto surgiram questões levantadas por elementos acerca das 

restrições à Pesca da Sardinha. Nesse sentido foi entendimento que ao nível do Conselho Municipal das 

Pescas fosse elaborado um documento que não só marcasse a posição do Conselho e sobretudo fossem 

indicadas alterações aos procedimentos. Ela própria sendo representante da AMS no Conselho Municipal 

das Pescas de Sesimbra, reencaminhara o documento aos elementos da Comissão de Líderes, que 

entenderam dar contributos que no seu entender tinham enriquecido bastante o seu conteúdo, 

nomeadamente o Deputado Sérgio Faias, o qual, estando por direito representado no Conselho 

Municipal das Pescas, e que no dia em que o documento fora presente não ter comparecido por motivos 

de ordem profissional, tinha participado no conteúdo do documento, de forma eficaz. O documento 

traduzia a convergência e contributos e resultava numa posição que também poderia ser aprovada pela 

AMS. --- O Deputado Sérgio Faias, por razões de conflito de interesses ausentou-se da sala não 

participando na apreciação e votação do documento. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não havendo intervenções a Presidente da AMS colocou à votação a Moção atrás transcrita, 

estando presentes 23 eleitos, tendo merecido aprovação unânime. -----------------------------------------------   

  --------- Terminado o “Período de Antes da Ordem do Dia” a Presidente da AMS informou que não fora 

rececionado qualquer pedido de inscrição para intervenção no Período de Intervenção Aberto aos 

Cidadãos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Antes de iniciar o Período da Ordem do Dia a Presidente da Assembleia Municipal suspendeu os 

trabalhos por cinco minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Retomados os trabalhos a Presidente da AMS declarou aberto o Período da Ordem do Dia 

começando o debate e apreciação do ponto 1 da Ponto da Ordem de Trabalhos: Plano Diretor Municipal 

de Sesimbra (PDM) – Alteração no âmbito do Regime Excecional de Regularização das Atividades 

Económicas (RERAE) – Relatório da Discussão Pública. -----------------------------------------------------------------  

--------- - Informou que a matéria no âmbito do regime excecional de Regularização das Atividades 

Económicas fora sujeita a deliberação da Assembleia Municipal, pelo menos por 3 vezes, no sentido de 

autorizar, sob proposta da CMS, que determinadas empresas fossem abrangidas ao abrigo daquele 

quadro legal.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Aquando do início do procedimento de Alteração do Plano Diretor Municipal decorrente do 

Regime Excecional de Regularização das Atividades, a Comissão “2” reunira no dia 28 de janeiro de 2019, 

com a presença da Vice-presidente e das técnicas camarárias, Arquiteta Sofia Lucas e Eng.ª Paula Rute, 
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onde ela própria também comparecera, onde o assunto fora cabalmente esclarecido, conforme consta da 

respetiva ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Cedeu a palavra ao Coordenador da Comissão de Planeamento, Ordenamento do Território e 

Ambiente, Deputado Lobo da Silva, para acrescentar alguma informação que julgasse pertinente. --------- 

 ---------- O Coordenador da Comissão respondeu que a ata da reunião da Comissão era clara quanto aos 

esclarecimentos prestados pela Vice-presidente e pelas técnicas que haviam comparecido à reunião, cuja 

presença e esclarecimentos agradecia. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Paulo Caetano complementou que a reunião da Comissão fora esclarecedora. Sendo 

que juntamente com o processo agora recebido tinha sido junto o Relatório de Ponderação da Discussão 

Pública, ficando com a sensação de que todas as situações estavam esclarecidas e aquelas que não 

estavam totalmente esclarecidas não eram no âmbito do assunto em questão, nem da responsabilidade 

da própria CMS, e portanto da parte do GM PS estavam esclarecidos quanto ao processo. ------------------- 

 ---------- Não havendo mais intervenções, a Presidente da AMS submeteu à votação a proposta da 

Câmara Municipal tendo a Assembleia Municipal de Sesimbra deliberado, por maioria, com 23 votos a 

favor (12 da CDU, 7 do PS, 2 do PPD/PSD.CDS-PP e 2 do MSU) e uma abstenção do BE, aprovar a 5ª. 

Alteração ao Plano Diretor Municipal de Sesimbra (PDM), no âmbito do Regime Excecional de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE). --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Prosseguindo os trabalhos a  Presidente da AMS declarou aberto o 2º Ponto da Ordem de 

Trabalhos “Contratação de Empréstimo a Curto Prazo até ao montante de 2 milhões de euros – 

Condições Contratuais” tendo informado que o assunto fora apreciado pela Comissão “5” no dia 14 de 

Março com a presença do Vereador José Polido, tendo sido elaborada a respetiva ata da reunião, já do 

conhecimento de todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Deu a palavra ao Coordenador da Comissão de Administração e Finanças Autárquicas para 

eventuais informações adicionais. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Rodrigues, após cumprimentar todos os presentes, iniciou por agradecer a 

presença do Vereador José Polido na reunião da Comissão onde prestara todos os esclarecimentos 

necessários e onde se tinha realçado a descida constante do spread ao longo dos anos, sendo que este 

ano era o mais baixo, não tendo restado quaisquer dúvidas quanto ao objetivo do empréstimo. ----------- 

 ---------- Usou da palavra o Deputado João Pólvora que disse que se tratava de um instrumento financeiro 

que o executivo poderia utilizar para fazer face a carências de tesouraria. Era um instrumento de política 

financeira e não se tratava da política financeira orçamental e fiscal do executivo, sendo que nessa área o 
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GM do PS tinha vindo a transmitir as suas posições. ---------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Quanto à questão do spread obviamente que uma redução era sempre positiva mas era 

importante perceber se dependia da evolução financeira da autarquia, ou da evolução financeira do país 

como um todo. Obviamente era uma evolução positiva e dirigindo-se ao Coordenador referiu que não 

indicava que fosse da total responsabilidade do executivo. ------------------------------------------------------------ 

 ----------  Não se verificando mais intervenções a Presidente da AMS colocou à votação a proposta da CMS 

respeitante à “Contratação de Empréstimo a Curto Prazo até ao montante de 2 milhões de euros – 

Condições Contratuais” tendo a Assembleia Municipal autorizado, por unanimidade, a contratação do 

empréstimo bancário de curto prazo, até 2 milhões de Euros (dois milhões de euros), junto da Caixa 

Geral de Depósitos, SA, nas condições constantes do relatório de análise de propostas:  -------------------- 

 ---------- 1. Finalidade: Apoio de Tesouraria.  ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2. Natureza do Empréstimo: Abertura de Crédito em regime de conta corrente.  -------------------- 

 ---------- 3. Montante: até 2.000.000 Euros (Dois Milhões de Euros).  ----------------------------------------------- 

 ---------- 4. Prazo: Até 31 de dezembro 2019. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 5. Taxa de juro: O capital em dívida vence juros à Taxa de 0,33% ao ano, acrescida de uma 

componente variável, sempre que positiva, correspondente à média aritmética simples das taxas 

“Euribor” a 6 meses, apurada com referência ao mês imediatamente anterior ao do início de cada 

período de contagem de juros, arredondado à milésima.--- ---------------------------------------------------------- 

 ---------- 6. Pagamento de juros: Os juros serão calculados dia a dia sobre o saldo devedor e pagos 

trimestralmente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 7. Reembolso de Capital: Quitação até ao final do ano de 2019 do saldo devedor de capital que 

se vier a verificar aquando do reembolso, acrescido dos juros devidos. ------------------------------------------- 

 ---------- 8. Garantia: As previstas na Lei das Finanças Locais.  --------------------------------------------------------- 

 ---------- 9. Comissões: Isenção de comissões.  ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No caso de haver incumprimento de pagamentos por parte do Município nas prestações, 

aplica-se o preçário vigente na C.G.D.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 10. Validade da proposta: 60 dias. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS deu em seguida início ao debate do 3º Ponto da Ordem de Trabalhos 

“Transferência de Competências da Administração Central ao abrigo da Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto – Diplomas setoriais”. Informou que dizia respeito a quatro decretos-lei sectoriais, sendo que a 

proposta da CMS fora apreciada na reunião da Comissão de Líderes dos Grupos Municipais realizada no 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 19  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 53 de 66 

 

 

dia 12 de março com a presença do Presidente da CMS para prestar os esclarecimentos onde tinha tido a 

oportunidade de reafirmar as preocupações, em temos globais, sobre as transferências de competências 

da administração central para as autarquias, mas de um modo muito particular relativamente às matérias 

que estavam hoje contempladas e diziam respeito aos domínios da proteção e saúde animal e da 

segurança dos alimentos, da educação, da cultura e no domínio da saúde. ---------------------------------------- 

 ---------- Tinham sido levantadas várias questões e anunciados alguns aspetos de avaliação financeira, e 

portanto, enquanto elementos da Comissão de Líderes dos Grupos Municipais tinham ficado esclarecidos, 

e ainda com informação da realidade do momento sob o ponto de vista financeiro que na hora o 

Presidente da CMS remetera como complemento. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou da palavra o Deputado João Rodrigues que referiu que a sua intervenção ia no sentido das 

deliberações anteriores sobre a transferência de competências e os diplomas setoriais, porque o GM do 

MSU iria manter a mesma posição porque entendia que a transferência devia ser faseada no tempo. 

 ---------- Compreendia que nomeadamente a educação e a saúde seriam os últimos a serem aceites mas 

por uma questão de princípio manteria a posição e com o argumento já apresentado na última 

deliberação em 25 de janeiro de 2019 sobre o assunto e que passou a ler:  --------------------------------------- 

 ---------- “O Movimento Sesimbra Unida defende uma transferência faseada no tempo, a iniciar já em 

2019, privilegiando inicialmente setores/domínios de menor impacto, o que permitiria um ajustamento 

dos recursos humanos e a agilização, em cada setor/domínio, das relações com outras entidades de forma 

progressiva e permitiria ainda uma medição setorial do impacto financeiro. -------------------------------------- 

 ---------- Medição esta, em caso de necessidade, facilitaria futuras negociações com a Administração 

Central. “ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Usou depois da palavra o Deputado João Valente que disse que era a quarta vez que este tipo de 

deliberações vinha à Assembleia e poderia começar por referir o custo do erário público que estava 

subjacente às autarquias, por as assembleias municipais no país terem de deliberar sobre o assunto à 

medida que os diplomas setoriais eram publicados. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A aceitação de competências sem a correspondente e comprovada dotação financeira, que não 

se vislumbrava no orçamento do Estado, comprometia efetivamente o exercício com qualidade dessas 

competências, ou seja, criava mesmo falsas expectativas às populações e punha em causa atividades e 

tarefas que a autarquia vinha exercendo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para a CDU, o que autarquias necessitavam era de verem reforçados os meios que dispunham 

para cumprimento das atuais responsabilidades e por outro lado, uma efetiva descentralização que 
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implicava a devolução das freguesias, que até ao momento não tinha sido feito, bem como a dignificação 

das autarquias e criação efetiva das regiões administrativas. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, era mais uma vez, a convicção deste GM que para o município de Sesimbra este processo 

tinha de ser sério, responsável e não podia ser uma cobaia, e não que depois se veria, como referira o GM 

do MSU. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Desta forma não estava acautelado o serviço público de qualidade e a satisfação das necessidades 

das populações, pelo que o sentido de voto da CDU também se manteria. ---------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS alertou para o facto de se algum GM, ou Deputado individualmente, 

apresentasse Declaração de Voto sobre o assunto em debate, teria de ser remetida, por escrito, 

impreterivelmente até ao fim do período da manhã de segunda-feira, na medida em que todo o processo 

teria de ser remetido à Câmara Municipal para esta o inserir numa Plataforma própria. Nessa 

documentação seria incluída uma certidão da AMS da deliberação com a indicação dos eleitos presentes, 

e a inserção das Declarações de Voto produzidas. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Em simultâneo o Serviço de Apoio da AMS remeteria também via email e posteriormente via CTT, 

toda a documentação considerada essencial à Diretora-geral das Autarquias Locais e ao Presidente do 

Conselho Metropolitano da AML. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou da palavra o Deputado Lobo da Silva que disse que não se estava perante uma 

transferência de competências mas sim uma transferência de responsabilidades para as autarquias. 

Bastava ver o que é que o Estado propunha transferir em matéria de saúde para a autarquia de Sesimbra, 

uns míseros 20 mil euros para um Centro de Saúde que estava fechado, que era o antigo Centro de Saúde 

da Quinta do Conde. Uma atitude daquelas demonstrava bem a irresponsabilidade e a pouca seriedade 

política que existia naquela transferência de competências.  ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que o seu GM iria apresentar uma Declaração de Voto. ------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Sérgio Faias que disse que não se iria alongar sobre o tema 

da descentralização porque já tinha tido por várias vezes marcado os seus argumentos. ---------------------- 

 ---------- Referiu que relativamente a este pacote de 4 decretos-leis, um deles não tinha qualquer afetação 

a Sesimbra, que era o que estava relacionado com os monumentos e museus.  ---------------------------------- 

 ---------- O que se referia à segurança alimentar e veterinária, atendendo à especificidade do tecido 

económico do Concelho que se aplicava no caso da pesca, transformação de pescado, na agricultura, na 

pecuária, na restauração e hotelaria, seria uma mais-valia. Na opinião do GM do PS seria uma das 

competências que devia já ter sido aceite considerando que seria uma mais-valia para os agentes 
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económicos do Concelho.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que o GM do PS também iria apresentar uma Declaração de Voto. ---------------- 

 ---------- O Deputado José Braga referiu que o Ministro das Finanças, Mário Centeno, no dia 27 de 

fevereiro, afirmara na Assembleia da República e passou a citar “não esperamos que esta transferência 

de competências gere um aumento dos custos” sendo que era a confirmação daquilo que a CDU vinha 

dizendo desde o início deste processo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que a CDU não estava de acordo com o leilão de descentralização de competências. Mais de 

100 Municípios, quer do PS, quer da CDU ou PSD, haviam rejeitado a totalidade das competências 

transferidas, só perto de 70 haviam aceitado a totalidade, os restantes tinham entrado no leilão e 

escolhiam as competências que lhes dava mais jeito, mas a CDU continuava a afirmar que este não era 

um processo de transferência de descentralização de competências. ----------------------------------------------- 

 ---------- A CDU não punha em casa o presente e o futuro, qualquer que fosse a força política que estivesse 

à frente do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Terminou dizendo que queria registar que alguns autarcas não se tivessem colocado ao lado de 

António Costa e Rui Rio que tinham planeado esta forma de descentralização. ----------------------------------- 

 ---------- Interveio depois o Deputado Fernando Patricio que disse que hoje já se falara muito em 

democracia, mas ia-se votar um documento que violava a autonomia do Poder Local, o princípio da 

igualdade, e o da separação de poderes.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Em 2021, independentemente de não aceitarem a delegação de competências, as autarquias 

iriam ser obrigadas a aceitar porque ali a democracia não interessava mas sim a imposição do governo 

em desresponsabilizar-se daquilo que era a sua incompetência em gerir a saúde, a educação, e então 

passavam para autarquias para estas resolverem. Era aquela a democracia. -------------------------------------- 

 ---------- Tomou depois o uso da palavra o Presidente da CMS que começou por dizer que sem querer 

adensar mais uma vez a discussão, disse que se estava a falar de mais 4 diplomas, diferentes entre si, e 

sem ir à questão de fundo já falada por várias vezes naquela casa, importava olhar em concreto para os 

diplomas em questão e rapidamente aperceber que não se tratava, de facto, de um processo sério de 

descentralização de competências mas sim de uma transferência de responsabilidades e 

responsabilidades que tornavam irresponsáveis aqueles que as assumiam como se fosse quase um 

cheque em branco. Os municípios, naquilo que eram as suas atribuições, já sentiam hoje dificuldades 

para o exercício das suas competências próprias, em grande parte pela redução de verbas por força da 

participação do orçamento de Estado. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- De entre os 4 diplomas hoje presentes existiam 2 mais densos, saúde e educação. Relativamente 

ao da saúde conheciam-se, para além do que eram as competências dos municípios, os meios financeiros 

associados ao exercício dessas competências, e curiosamente, no que respeitava ao diploma da 

educação, que era o mais denso, o governo não cumprira o próprio decreto-lei e não enviara aos 

municípios aquilo que eram os quadros financeiros associados ao exercício das competências, para os 

municípios se pronunciarem. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No diploma da educação o governo tinha 30 dias para enviar aos municípios após publicação dos 

montantes financeiros a transferir no quadro das competências elencadas no próprio diploma. O 

município tinha que se pronunciar se concordava ou não com os montantes definidos nesse quadro de 

transferências financeiro, sendo que passados 60 dias da publicação do diploma, o Município não tinha 

conhecimento daquilo que seriam as verbas a transferir para a educação. Sabia atempadamente, por via 

da ANMP, que no caso de Sesimbra se estaria a falar em cerca de 4 milhões de euros, mas não sabia mais 

nada sobre a matéria, o que era uma decisão complexa para qualquer decisor independentemente da 

posição de fundo que se pudesse vir a ter sobre a matéria. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Uma segunda nota relativamente ao diploma da educação, era que não se tratava apenas de uma 

descentralização de competências, o próprio diploma setorial adensava e atribuía mais competências 

para os municípios que hoje não existiam, nem na administração central, nem na local, particularmente 

ao nível dos transportes escolares. Uma das quais tinha a ver com a atribuição de transportes escolares a 

alunos com menos de 3 quilómetros, que hoje eram 4 Km, e portanto isso iria adensar os encargos do 

município para o serviço transportes escolares, e ainda mais preocupante, a responsabilidade que os 

municípios passariam a ter no transporte escolar para a educação pré-escolar.  --------------------------------- 

 ---------- Garantidamente com o serviço de transportes rodoviários que existia no concelho, não acreditava 

que nenhuma família fosse colocar crianças de três, quatro ou cinco anos, no transporte público de 

passageiros, sendo que neste caso a CMS teria que os transportar em viaturas próprias. Considerando 

que seriam crianças com 3, 4 e 5 anos, a recolha seria de porta-a-porta e teria que ter um motorista e 

mais um acompanhante e no máximo seriam 6 crianças numa carrinha de 9 lugares. -------------------------- 

 ---------- Nem queria pensar o que é que isso representaria em termos financeiros, portanto não se tratava 

de uma transferência de competências só, mas sim de um aumento de competências para a 

administração local. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre a saúde, a autarquia recebera o mapa que enviara à AMS, sendo que a CMS tivera que se 

pronunciar sobre o mesmo sem prejuízo da decisão da Assembleia Municipal. ----------------------------------- 
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 ---------- Era proposto transferir para o município de Sesimbra 359.704€, 74.000€ para os 6 trabalhadores 

assistentes operacionais, 69.258€ para manutenção e apetrechamento dos imóveis próprios, hoje 

propriedade da administração central, 7.040€ para manutenção e apetrechamento dos imóveis 

arrendados, nomeadamente do centro de saúde de Sesimbra arrendado à Santa Casa da Misericórdia, e 

209.000 € para aquilo que eram os custos logísticos com esses mesmos edifícios. ------------------------------- 

 ----------  Quando a CMS recebera o mapa, não tinha qualquer estudo, nem nenhuma base de informação 

complementar que permitisse dizer se seria possível, se seria suficiente ou não para o exercício das 

funções. Eram 359.704€, como poderiam estar 250, meio milhão ou um milhão. O primeiro passo fora 

entrar em contacto com a ACES Arrábida que tinha a gestão das unidades de saúde do Concelho de 

Sesimbra e questionar se o montante de 359.000€ era o montante razoável em função daquilo que eram 

as necessidades das unidades de saúde de Sesimbra, e a resposta que obtivera do ACES Arrábida fora que 

não tinham capacidade de resposta porque a matéria fora negociada diretamente entre a ARSLVT e o 

próprio Governo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida a CMS apresentou à ARSLVT um conjunto de questões, 8 páginas, que permitisse 

avaliar aquilo que era o exercício das funções. Existiam questões que eram pertinentes, nomeadamente 

que existia uma verba de cerca de vinte mil e poucos euros para manutenção e apetrechamento do 

antigo centro de saúde da Quinta do Conde. Primeira reserva: porquê esta verba para um equipamento 

que não estava a ser utilizado e altamente degradado, e estava a decorrer um processo com contatos de 

uma semana atrás, com a ARS sobre a intenção de ampliação e reabilitação daquele espaço para a criação 

de uma nova USF na Quinta do Conde, cujo orçamento inicial e muito superficial apontava para cerca de 

400 a meio milhão de euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Segunda questão, transferência de 6 assistentes operacionais propostos, com os montantes, mas 

a CMS não sabia qual era a posição remuneratória de cada um deles, mas a verdade era que no último 

balanço que a CMS tivera do ACES Arrábida de há 2 anos atrás, as Unidades de Saúde de Sesimbra tinham 

7 assistentes operacionais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Terceira questão: Todas as unidades de saúde faziam serviço ao domicílio, fossem de 

enfermagem ou de serviços médicos e era uma competência que passava pelo diploma setorial e que no 

mapa das transferências vinha a zero euros. Não existia a transferência do qualquer veículo, admitindo 

que não fosse 1 por município, não fazia ideia, eram zero euros de transferência para a manutenção de 

veículos, e zero euros para um serviço que era utilizado com regularidade, que era o serviço de táxi para 

levar médicos e enfermeiros ao domicílio, que também estava previsto no diploma. --------------------------- 
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 ---------- Também os arranjos exteriores não tinham qualquer verba. ------------------------------------------------ 

 ---------- Assim como a CMS desconhecia quanto custava a segurança dos espaços. Se os sistemas de AVAC 

(aquecimento, ventilação e ar condicionado) estavam em condições, quais eram as empresas que faziam 

a manutenção, quanto se pagava.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tudo aquilo era absurdo. Era estar-se a trabalhar de uma forma leviana, completamente 

impensável nos dias de hoje. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Assembleia Municipal que tanta vez, e bem, como entidade fiscalizadora da CMS, pedia 

documentos que comprovassem uma série de questões no ponto de vista daquilo devia ser a apreciação 

política, como é que admitia que a administração central transferisse para o Município, com base num 

quadro financeiro sem qualquer outra informação complementar, um conjunto de competências sem 

saber se o Município tinha condições financeiras para as exercer, sem qualquer informação e sem 

possibilidade de as apreciar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à questão da cultura e monumentos, não existia no Município efetivamente 

nenhum Museu, nem monumento que fosse passível de transferência de competências ao nível da sua 

gestão para o Município, mas também se não tinha não seria necessária a pronúncia. Era uma realidade 

incontrolável, mas no que respeitava à segurança alimentar também não existia transferência financeira 

e apenas transferência de responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Prosseguiu dizendo que concordava plenamente com o Deputado Sérgio Faias porque 

garantidamente tal como na saúde, educação e em todas as outras áreas, o fator proximidade era muito 

melhor para os municípios. Não tinha dúvidas nenhumas, mas perguntava a que custo é que isso teria de 

ser feito. Neste quadro era a custo dos munícipes e da Câmara Municipal. ---------------------------------------- 

 ---------- O Município não sabia nem tinha o impacto do que era necessário em termos de recursos 

humanos, não existia nenhuma transferência de mais nenhum elemento da DGAV para o Município de 

Sesimbra. No âmbito da autoridade alimentar não estava prevista nenhuma transferência de pessoal ou 

de encargos com pessoal da autoridade que hoje tinha essa responsabilidade. ---------------------------------- 

 ---------- Não sabia qual era o número médio de solicitações que existiam sobre a matéria no quadro do 

município de Sesimbra. Não sabia o que é que isso representaria para o Município assumir essa 

competência. Não existia informação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Independentemente da posição mais de fundo, política, sobre o processo, as questões concretas 

só vinham demonstrar a forma irresponsável como tudo fora feito e como estava a ser conduzido. -------- 

 ----------  Todos reconheciam que aquelas duas matérias eram extremamente sensíveis. Era 
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completamente diferente transferir competências de jogos de fortuna e azar, manutenção de praias e de 

mais algumas outras matérias, do que transferir competências com responsabilidades financeiras, com 

necessidade de recursos humanos, de matérias que efetivamente o município não tinha capacidade nem 

devia ter capacidade, de exercê-las. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Se houvesse uma verdadeira transferência de competências seria através de uma alteração à Lei 

75/2013 que passaria a integrar o elenco das competências próprias dos municípios. -------------------------- 

 ----------  A grande diferença é que mesmo que todas as forças politicas reconhecessem e não 

concordassem com a forma como estava a ser feita a descentralização da saúde e educação, como 

acontecera com todas as forças politicas na CMS, na AMS estavam a dizer, que mesmo não concordando, 

o Município devia aceitar as pequenas transferências e que em 2021 teria aceitar mesmo que não se 

concordasse, mas queria afirmar que a posição da CMS era efetivamente tentar travar que em 2021 

aquilo que os deputados discordavam e a forma como estavam a ser colocadas neste momento, viessem 

à posse do município com todo o impacto negativo que iriam ter, quer nas contas, quer nas respostas que 

o Município iria ter também no quadro das suas próprias competências. ------------------------------------------ 

 ----------  Deixava o repto para a AMS elaborar uma recomendação, assinada e subscrita por todas as 

forças políticas, referindo que até se podia eventualmente aceitar as transferências mais inócuas mas que 

relativamente àquelas três ou quatro transferências que eram as mais densas, não devia existir 

obrigatoriedade de as aceitar em 2021. Concluiu perguntando se a AMS estaria disponível para tomar 

essa posição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  O Deputado Sérgio Faias esclareceu que o facto de referir que a passagem gradual era 

interessante não tinha a ver com o facto de haver matérias que considerava que não deviam passar. 

Tinha a ver com a fase de adaptação sabendo que esta era uma transformação para o País, para a gestão 

das autarquias, e portanto o fazê-lo de uma forma gradual, e fora isso que ficara no espírito da lei 

precisamente, fora para permitir que se amenizassem as chamadas dores de crescimento.  ----------------- 

 ---------- Também relativamente ao repto, desde o primeiro momento que fora apresentado o primeiro 

pacote e fora votado na AMS, que o GM do PS referira que se tivesse sido feita a votação em separado 

teriam existido, provavelmente, votações diferentes para diferentes decretos-lei. ------------------------------ 

 ---------- O Presidente da CMS respondeu que a CMS também não teria, eventualmente, algum problema 

em aceitar uma outra transferência, mais inócua, a questão de fundo que afirmava era que não estavam 

nem convencidos, nem preparados, para num ato responsável poder dizer que aceitavam estas e que 

aceitariam as outras em 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- A expectativa que era hoje reforçada pelo número de Câmaras Municipais que aceitavam ou não 

as transferências, e que iria ser adensada no espaço dos 2 anos, era que  garantidamente a situação teria 

de ser revertida, ou no mínimo, teria que ser altamente sobre financiada.  ---------------------------------------- 

 ---------- Disse depois que se Verificava uma incongruência, na reunião da Câmara Municipal aquilo que 

percebera dos Vereadores do PS fora que não concordavam com um conjunto daquelas matérias e que 

afirmariam a quem tinham de o fazer. Concordavam com algumas transferências, mas não concordavam 

com outras. Pelas palavras do Deputado Sérgio Faias não deixavam de concordar, eram sim dores de 

crescimento. Concluiu dizendo que o aprazava registar aquela diferença de opinião também no âmbito 

dos eleitos do Partido Socialista. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou depois da palavra a Vice-presidente da CMS que disse que no âmbito de uma reunião da 

AML, o Município de Sintra, que como se sabia não era da um município da CDU, mostrara as maiores 

reservas em relação a este pacote de transferências na área da educação, mais concretamente para a 

competência para o município do transporte de crianças de jardim-de-infância, porque obviamente não 

se daria a uma criança de 3 anos um passe Navegante Municipal para a criança ir para a paragem do 

autocarro, portanto estava-se a falar da necessidade de transporte porta-a-porta. O vereador da 

educação do Município de Sintra afirmara que no caso daquele município significaria terem de adquirir 

400 carrinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Esta situação seria absurda. Na CMS ainda não se tinha feito a estimativa, mas fazendo um rácio 

provavelmente seriam 100 carrinhas que o Município de Sesimbra teria de comprar para transportar as 

crianças do jardim de infância de casa, porta-a-porta. Isto era apenas um exemplo do absurdo de todo 

aquele pacote que ainda estava a ser negociado porque existia um conjunto de dúvidas que neste 

momento até o próprio Ministério tinha. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Não havendo mais intervenções a Presidente da AMS colocou à votação a proposta da CMS 

relativa à “Transferência de Competências da Administração Central ao abrigo da Lei n.º 50/2018, de 16 

de agosto – Diplomas setoriais” tendo a Assembleia Municipal deliberado por maioria, com 15 votos a 

favor (12 da CDU, 2 do PPD/PSD.CDS-PP e 1 do BE) e 9 votos contra (7 PS e 2 MSU):  ------------------------- 

 ----------  1. Rejeitar, reafirmando a deliberação legalmente adotada na Sessão Ordinária de dia 13 de 

setembro de 2018, a assunção, em 2019 e em 2020, das competências transferidas por via dos 

decretos-lei setoriais, nomeadamente:  ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30 de janeiro, que o quadro de transferência de competências para 

os órgãos municipais nos domínios da proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos; ----------- 
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 ----------  Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, que concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação; 

 ----------  Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro, que desenvolve o quadro de transferência de 

competências para os municípios no domínio da cultura;  ------------------------------------------------------------ 

 ----------  Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, que concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde.  --- 

 ---------- 2. Comunicar à DGAL a deliberação de rejeição de transferência de competências da 

Administração Central.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 3. Reclamar:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  O início de um processo sério de descentralização inseparável da consideração da criação das 

regiões administrativas, e da aferição concreta do nível (central, regional e local) em que a 

competência deva ser efetivamente exercida;  --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O encetar de um processo de recuperação da capacidade financeira dos municípios e da sua 

plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno daquelas que são hoje as atribuições 

do poder local e as competências dos seus órgãos; ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A identificação no domínio da transferência de novas competências, das que se adequam ao 

nível municipal, não comprometem direitos e funções sociais do Estado (designadamente a sua 

universalidade) e sejam acompanhadas dos meios financeiros adequados e não pretexto para a 

desresponsabilização do Estado por via de um subfinanciamento que o atual processo institucionaliza. 

 ---------- 4. Face ao atrás exposto, reiterar a convicção que para o Município de Sesimbra um processo 

sério, ponderado e responsável de descentralização de competências será sempre uma mais valia para 

a subsidiariedade entre os vários níveis da administração, para um serviço público de qualidade, e a 

satisfação das necessidades das populações, o que não se verifica com o presente processo em curso. 

 ---------- Foram prestadas as seguintes Declarações de Voto: -----------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Grupo Municipal da CDU: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “A bancada da CDU, na sua reunião em 22 março, manifestou quanto à Lei nº 51/2018, de 16 de 

agosto, confirmam a consagração do subfinanciamento do Poder Local e a mera transferência de 

encargos em áreas e domínios vários, colocando novos e sérios problemas à gestão das autarquias e, 

sobretudo, à resposta aos problemas das populações. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Reafirmou a bancada pela terceira VEZ que a aceitação de competências sem a correspondente e 

comprovada dotação financeira, que não se sabe qual é, nem se vislumbra no Orçamento de Estado de 
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2019, compromete o exercício com qualidade dessas competências, cria falsas expectativas às populações 

e põe em causa as atividades e tarefas atualmente exercidas. --------------------------------------------------------- 

 ---------- Para a CDU, o que as autarquias, e as freguesias necessitam, é de ver reforçados os meios de que 

dispõem para o cumprimento das atuais responsabilidades. Por outro lado, uma efetiva descentralização 

implica a devolução das freguesias roubadas, e dignificação das autarquias e a criação de Regiões 

Administrativas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A proximidade só é mais eficaz se a ela corresponderem melhores serviços. ---------------------------- 

 ---------- A partir de 1 de janeiro de 2021, a Lei-quadro considera transferidas todas as competências, o 

curioso é o governo não afetar os meios financeiros eliminando mesmo a proposta do Fundo de 

Financiamento de Descentralização. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Assim é mais uma vez convicção da Bancada da CDU que para o Município de Sesimbra o processo 

tem de ser sério e responsável, sendo a descentralização de competências uma mais-valia para a 

subsidiariedade entre os vários níveis da administração, para um serviço público de qualidade, e a 

satisfação das necessidades das populações, o que não se verifica com o presente processo em curso. 

 ---------- Pelas razões expostas a Bancada da CDU votou contra Transferência de competências da 

Administração Central ao abrigo da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto – diplomas setoriais”. ------------------  

 ---------- Pelo Grupo Municipal do PS:------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  “O Programa do XXI Governo Constitucional apontou a descentralização como a base da reforma 

do Estado. Numa lógica racionalizadora e num quadro de subsidiariedade, trata-se, sobretudo, de dar 

cumprimento a objetivos de maior eficácia, eficiência e proximidade das políticas públicas, aproximando-

as do cidadão e possibilitando uma maior adequação dos serviços prestados à população. Para atingir 

estes objetivos é necessário aproximar as decisões dos cidadãos, transferindo para o âmbito da 

administração local, um conjunto alargado de competências de serviços públicos de carácter universal. -- 

 ---------- Neste caminho, as autarquias, enquanto entidades político-administrativas essenciais na 

estrutura fundamental para a gestão de provisão de bens e serviços públicos, prestados numa lógica de 

proximidade ao cidadão e de fortalecimento do poder local, veem alargadas as suas competências e 

participação em mais de 20 áreas setoriais.--------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto consagra nos seus artigos 2.º e 3.º os princípios e garantias a 

que obedece a transferência de competências, salvaguardando a autonomia do poder local e a coesão 

territorial, garantindo a universalidade e a igualdade de acesso ao serviço público. Os mesmos princípios e 

garantias estão devidamente respeitados nos diplomas setoriais que concretizam as competências 
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transferidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O exercício das competências transferidas é melhor garantido pelo nível de proximidade da 

decisão à satisfação dos interesses dos cidadãos, baseado num princípio da subsidiariedade que assume 

que os recursos devem ser alocados onde melhor possam ser geridos, acreditando-se que a nível local será 

atingida uma melhor eficiência dos recursos públicos. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A natureza das competências a transferir não afasta o Estado do cumprimento do seu papel 

constitucionalmente consagrado, estando previstos, nos diferentes diplomas setoriais, mecanismos de 

cooperação conjunta entre a administração central e a local, designadamente quanto ao planeamento e 

ao investimento inerentes às respetivas políticas públicas. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Este processo é um voto de confiança no poder local, que nos últimos anos tem dado provas da 

sua capacidade de gestão dos recursos públicos, que tem contribuído para um saldo orçamental positivo e 

para a redução do défice público, com prazos médios de pagamento sucessivamente reduzidos. ------------ 

 ---------- Também neste processo se legitimam as autarquias, atribuindo-lhes por lei, competências que por 

“vocação” muitas vezes já lhe vinham sendo acometidas. Outras são novas competências cujo exercício a 

nível local é o mais adequado à satisfação das necessidades das populações. ------------------------------------- 

 ---------- A descentralização é, para o PS, um imperativo político, um imperativo jurídico-constitucional e 

um imperativo programático, honrando a sua histórica defesa da autonomia local e regional e da 

importância do municipalismo para o progresso económico, social e cultural da nossa sociedade. ---------- 

 ---------- Por seu lado, o PCP / CDU, que tem como prática corrente realçar a importância da participação 

das populações; quando confrontado com a possibilidade das populações participarem mais no controlo 

democrático do exercício do poder político e administrativo, como acontece, naturalmente, por efeito da 

descentralização, é contra e assume uma posição desfavorável. ------------------------------------------------------ 

 ---------- Considera o PS que a Câmara Municipal de Sesimbra, ao não assumir desde já algumas 

competências a transferir, corre o risco de, em 2021, receber de uma só vez as competências em mais de 

20 áreas setoriais, pondo em causa a sua total capacidade de resposta às necessidades dos munícipes. -- 

 ---------- Assim, a câmara municipal deverá assumir novas competências em 2019. Analisar de uma forma 

séria os decretos-lei aprovados, uma vez que, em algumas áreas, o município tem condições para receber 

novas competências e através do exercício dessas competências, melhorar a qualidade de vidas dos 

munícipes de Sesimbra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Face ao exposto, o Grupo Municipal do PS decidiu votar contra a proposta da câmara municipal 

em recusar exercer, em 2019 e em 2020, as competências transferidas por via dos decretos-lei sectoriais 
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publicados.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Pelo Grupo Municipal do PPD/PSD: --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “O PSD assinou em 18 de abril do ano passado uma declaração conjunta com o Governo no 

sentido de impulsionar o processo de transferência de competências para as autarquias locais. ------------- 

 ---------- É igualmente sabido que o PSD sempre pugnou por um caminho mais ambicioso, mas tendo em 

conta as diferentes realidades das autarquias.  ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- As autarquias/freguesias desempenham um papel indispensável no processo de crescimento 

económico do país, na coesão social e territorial. Muito daquilo que o país é hoje, deve-o aos seus 

autarcas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O poder local pode e deve ser progressivamente ampliado e a descentralização prossegue esse 

fim. -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O PSD, sempre teve uma visão reformista do Estado assente numa administração pública 

descentralizada.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Com a legitimidade de quem esteve sempre na linha da frente deste processo, o PSD foi o primeiro 

partido no Parlamento a convocar as demais forças políticas para este debate. ---------------------------------- 

 ---------- Em nome do interesse nacional, o PSD assinou um acordo genérico com o Governo em torno da 

descentralização, o qual pressupunha que, até ao final de julho de 2018, o Parlamento aprovasse a Lei-

Quadro de Descentralização e uma nova Lei de Finanças Locais.  ----------------------------------------------------- 

 ---------- Assim aconteceu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Mas pressupunha que, em igual período, o Governo aprovasse os decretos-lei sectoriais e os 

envelopes financeiros associados a cada autarquia com a identificação das verbas por área de 

competências a transferir, de modo a que estas, até ao dia 15 de setembro, deliberassem se aceitavam 

exercer as novas competências no ano de 2019. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Governo não cumpriu a sua parte.  ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ao fim de três anos a Descentralização de competências é uma miragem. ------------------------------- 

 ---------- De igual modo, o Governo devia ter inscrito no Orçamento do Estado para 2019, os recursos 

financeiros a atribuir às autarquias locais e entidades intermunicipais para a prossecução das novas 

competências, cujos montantes devem constar no Fundo de Financiamento da Descentralização (FFD).  O 

Governo também não cumpriu com essa obrigação legal, inscrevendo apenas uma norma, a qual previa 

que os montantes a transferir para o FFD, e os seus reforços, fossem assegurados, em 2019, por mero 

despacho dos membros do Governo. Essa pretensão foi rejeitada, por expressiva maioria, em sede de 
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votação na especialidade da Proposta de Orçamento do Estado para 2019. --------------------------------------- 

 ---------- É com fundada preocupação que o PSD assiste aos sistemáticos atrasos do Governo que podem 

comprometer em absoluto a materialização da transferência de novas competências para as autarquias e 

entidades intermunicipais na presente legislatura. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Chegados a esta data e constata-se que o Governo não cumpriu atempadamente com o que se 

comprometeu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Continuamos a manifestar o nosso voto contra a aceitação da descentralização de competências.”

 ---------- Pelo Grupo Municipal do MSU: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 4º da Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto – “Lei –quadro da 

transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais”, “A 

transferência das novas competências, a identificação da respetiva natureza e a forma de afetação dos 

respetivos recursos são concretizadas através de diplomas legais de âmbito setorial relativos às diversas 

áreas a descentralizar da administração direta e indireta do Estado…” --------------------------------------------- 

 ---------- Com respeito aos anos de 2019 e 2020, em que a transferência de competências se situa ainda no 

plano das opções, a Assembleia Municipal votou favoravelmente a rejeição da delegação de 

competências em 11 setores/domínios, correspondentes a igual número de Diplomas Setoriais publicados 

no ano anterior deliberada pela Câmara Municipal de Sesimbra, com os votos contra dos membros do 

Grupo Municipal do MSU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Movimento Sesimbra Unida considera que a delegação de competências da Administração 

Central para as Autarquias é uma mais-valia para as populações face à proximidade entre o órgão decisor 

e os destinatários permitindo uma melhor avaliação das necessidades e uma mais adequada afetação de 

recursos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Recursos esses que, por princípio e definição, serão sempre limitados, não permitindo a satisfação 

plena de todas as necessidades, não podendo esse ser contudo um fundamento atendível para a 

Autarquia deixar de acorrer às necessidades prementes das pessoas sobretudo em algumas áreas do 

concelho em que se nota maiores carências. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Movimento Sesimbra Unida, à semelhança da posição assumida anteriormente, continua a 

defender uma transferência faseada no tempo de tais competências, ajustável à estrutura organizacional 

da nossa autarquia, com quase mil colaboradores, e que permita uma progressiva afinação dos 

procedimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Essa transferência, iniciando-se desde logo em 2019, e privilegiando inicialmente 
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setores/domínios de menor impacto, permitiria um ajustamento dos recursos humanos e a agilização, em 

cada setor/domínio, das relações com outras entidades de forma progressiva e permitiria ainda uma 

medição setorial do impacto financeiro, a qual seria, em caso de necessidade, facilitador de negociações 

com a Administração Central. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ora, não sendo em 2019, nem em 2020, e deixando tudo para 2021, o impacto será certamente 

maior e mais difícil de gerir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim sendo, em consonância com o supra exposto, o grupo municipal do MSU vota contra a 

proposta de rejeição deliberada pela Câmara Municipal de Sesimbra.” --------------------------------------------- 

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, foi encerrado o “Período da Ordem de Trabalhos”, tendo sido 

solicitado pelo Deputado Lobo da Silva a dispensa da leitura da ata em minuta da presente reunião, que 

aqui se dá como inteiramente reproduzida para todos os devidos e legais efeitos, tendo a mesma sido 

aprovada, por unanimidade, procedendo-se de seguida à respetiva assinatura.  ---------------------------------  

 ---------- A Presidente da Assembleia Municipal declarou encerrada a reunião era uma hora e quarenta e 

cinco minutos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, pelos Secretários e 

pelos Membros que o desejarem fazer.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 


