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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE MARÇO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SESIMBRA, REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 

2019 

 

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

segunda reunião da sessão extraordinária de março da Assembleia Municipal de Sesimbra (AMS), sob a 

presidência da Sr.ª Joaquina Odete Martins da Graça, e secretariada pela Sra. Maria da Conceição Nero 

Gonçalves, Segunda Secretária, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------------------------------------  

 ---------- 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, Paula Alexandra da Conceição Cacela Graça Rodrigues, Fernando José 

Mestre Patrício, Sandra Marília Martins Rodrigues de Carvalho, José da Costa Ferreira Braga; Sónia 

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

 ---------- Pelo Grupo Municipal do PS – Pedro Miguel dos Santos Mesquita, Luísa Margarida Cagica 

Carvalho, João Filipe Paulo Pólvora, Paulo do Carmo de Sá Caetano, Bertina Pereira João Duarte, Faustino 

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

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

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

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

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

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

 ---------- Compareceram ainda, a Presidente da Junta de Freguesia de Santiago, Laura Maria Pinto Correia, 

o Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, Vítor Ribeiro Antunes, e a substituta da 

Presidente da Freguesia do Castelo, Sara Raquel Marques Almeida Pereira. ---------------------------------------  

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

declarou aberta a reunião eram vinte e uma horas. ----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Verificaram-se também as presenças do Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra (CMS), 

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

Vereadores Sérgio Manuel Nobre Marcelino, Américo Manuel Machado Gegaloto, Carlos Manuel Vicente 

Silva, José Henrique Peralta Polido e Francisco José Pereira Luís. ----------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS, Informou em seguida que o Deputado e Primeiro Secretário da Mesa, João 

Francisco da Conceição Ribeiro Narciso, havia comunicado que por razões de ordem profissional não 

podia comparecer, tendo sido substituído pelo Deputado Municipal Álvaro Monteiro, e em substituição 

das suas funções como Primeiro Secretário, estaria a Segunda Secretária da Mesa, Conceição Gonçalves.  

 ---------- Também o Deputado Sérgio Faias e a Deputada Andredina Cardoso tinham informado que não 

poderiam comparecer, tendo sido substituídos pelos Deputados Faustino Marques e Afonso Pessoa, 

respetivamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

solicitado a sua substituição em virtude de uma homenagem no âmbito do seu empenho e envolvimento 

em ações e organizações de apoio de trabalho com a população de Cabo Verde. --------------------------------  

 ---------- Indicou que que seria possível no decorrer dos trabalhos desta sessão, confirmar com o 

Presidente da CMS e relativamente à apresentação do documento principal do Relatório de Atividades e 

Contas, se a próxima sessão da Assembleia se iria realizar no dia 23 ou 26 de abril. ----------------------------- 

 ---------- Salientou que na entrega do Prémio de Espichel, decorrido no passado domingo, onde estiveram 

presentes cerca de 15 elementos da Assembleia Municipal, tinha sido possível observar pelos sinais dos 

familiares dos homenageados, que se tratou de uma homenagem agraciada no momento próprio de uma 

forma afetiva e próxima. Realçou, não só o prémio entregue a Augusto Pólvora como título póstumo, mas 

também a António Reis Marques e a história da sua vida, que justificava a escolha da atribuição do 

Prémio Espichel. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Comunicou que no dia 2 de abril, a partir das 14 horas e 30 minutos, no Cineteatro João Mota, se 

iria realizar a eleição da Mesa da Assembleia Municipal de Jovens, deixando o convite aos presentes. ---- 

 ---------- Salientou o reconhecimento e a importância das suas presenças para os jovens. ---------------------- 

 ---------- Comunicou ainda, que contavam já com cerca de 60 inscrições para o seminário que se iria 

realizar no dia 5 de abril, o que ultrapassava as suas expectativas, sobretudo as inscrições oriundas dos 

vários municípios do País, incluindo dos Açores. O que comprovava a importância dos seus conteúdos. -- 

 ----------  Acrescentou que, os colegas que por motivos de ordem profissional não se tivessem ainda 

inscrito, seria possível apresentar justificação no âmbito do cumprimento das funções de Deputado da 
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Assembleia Municipal de Sesimbra. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, o Deputado José Guerra solicitou o uso da palavra e referiu que havia recebido 

algumas queixas por parte dos munícipes que tinham assistido à primeira reunião da sessão de março, 

relativamente ao 1º ponto da ordem de trabalhos: “ Plano Diretor Municipal (PDM) – Alteração no 

âmbito do Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas (RERAE) ”, uma vez que o 

assunto tinha sido discutido em reunião de Comissão e na sessão apenas se procedeu à votação, os 

munícipes acabaram por não saber as considerações apresentadas relativamente ao ponto deliberado. - 

 ---------- A Presidente da AMS lamentou o facto de nenhuma das queixas feitas ao Deputado José Guerra 

não terem sido apresentadas formalmente à Assembleia Municipal e disse que compreendia a posição 

dos munícipes pois tratava-se de um procedimento que para além de ser discutido a nível de Comissão, 

também deveria de ser apreciado em plenário. Não existia nenhum inconveniente em levar essa nota em 

consideração em função de outras situações que pudessem vir a ocorrer em futuras sessões da 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Paulo Caetano que referiu que tinha tido a oportunidade de 

trocar algumas impressões com o Deputado José Guerra relativamente ao desagrado dos munícipes, 

ficando com o conhecimento de que algumas pessoas haviam ficado com a sensação que o assunto não 

tinha sido discutido, e que uma vez que essa matéria tinha sido esclarecida pelos técnicos da Câmara na 

reunião conjunta das comissões, não tinha existido a necessidade de a explorar novamente na sessão. -- 

 ---------- Disse que se sentia completamente esclarecido, contudo, compreendia a posição manifestada 

por alguns munícipes, pois quando o ponto da alteração do PDM foi lançado, toda a gente partiu do 

princípio que estava esclarecido e que não seria necessário fazer qualquer acrescento. Por muito que 

custasse aos que já tinham estado presentes na reunião, em nome da presença do público justificava-se 

que tivesse sido apresentado pelo menos um resumo do ponto de situação. ------------------------------------- 

 ---------- Usou da Palavra o Deputado Lobo da Silva que após cumprimentar todos os presentes referiu 

que aquele assunto já havia sido discutido e esclarecido na reunião da comissão de Planeamento, 

Ordenamento do Território e Ambiente com a presença da Vice-Presidente da CMS, Felicia Costa, e uma 

vez que o Deputado José Guerra também tinha estado presente na reunião, perguntou que explicação 

deu aos munícipes relativamente às queixas apresentadas. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado João Valente que cumprimentou todos os presentes e 

referiu que aquela era uma questão para ser abordada em Comissão de Líderes e não na sessão da 

Assembleia.  Acrescentou que nas reuniões da comissão, a Presidente da AMS, tinha sempre o cuidado de 
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perguntar quantos documentos iriam ser apresentados por bancada no PAOD das sessões, e na última 

reunião da Comissão de Líderes o BE disse que tinha 2 ou 3 documentos a apresentar e na verdade tinha 

5. Portanto, o BE tinha uma parte da responsabilidade em não serem abordados alguns assuntos e 

solicitou que o Deputado José Guerra tomasse algum cuidado relativamente a esses pormenores. -------- 

 ----------  O Deputado José Guerra disse que tinha respondido aos munícipes que normalmente todos os 

assuntos da ordem de trabalhos eram apreciados em sessão, naquele ponto não o tinham feito pelo facto 

de serem todos devidamente esclarecidos, nas reuniões das comissões que ocorriam previamente à 

realização das sessões da Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse que em futuras situações iriam ter em conta esta questão arranjando 

uma metodologia para informar os munícipes, relatando o ponto de situação e o trabalho feito a nível da 

comissão e do Executivo. Acrescentou que iriam incluir este tema na próxima reunião da Comissão de 

Líderes.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

documentos rececionado para o PAOD, começando pela Moção com o título: “Criação do Gabinete de 

Apoio ao Cuidador Informal de Sesimbra”, que aqui se reproduz: --------------------------------------------------- 

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

 ---------- 1. É importante que pessoas idosas ou com algum tipo de dependência de outrem continuem a 

viver num espaço familiar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Há défice de instituições com as características necessárias para receber as pessoas indicadas.  

 ---------- 3. Os cuidados assegurados em contexto domiciliário são frequentemente suportados por 

prestadores de cuidados informais, ou seja, pessoas que não são remuneradas para cuidar de alguém. ---  

 ---------- 4. O cuidador é toda a pessoa que assume como função a assistência a uma outra pessoa que, por 

razões tipologicamente diferenciadas, foi atingida por uma incapacidade, de grau variável, que não lhe 

permite cumprir, sem ajuda de outro(s), todos os atos necessários à sua existência, enquanto ser humano.

 ----------  

 ---------- 5. A atividade do Cuidador Informal implica uma significativa sobrecarga a nível físico, psíquico e 

financeiro, havendo por essa razão necessidade de medidas de apoio que considerem a sua proteção na 

procura da qualidade de vida da pessoa cuidada e do cuidador. ------------------------------------------------------  

 ---------- 6. Os Cuidadores Informais que prestam cuidados em permanência a familiares em Portugal 

sofrem de “ansiedade, depressão, exaustão, isolamento, além de agravado risco de pobreza e mais 

dificuldades no mercado de trabalho.-----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 7. Os custos para o estado são muito inferiores quando o utente permanece na sua residência do 

que sendo institucionalizado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste sentido, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em 22 de Março de 2019, delibera 

que: ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 – É importante e urgente que o Cuidador Informal seja reconhecido com todos os seus direitos 

sociais, assim é importante uma revisão legal. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 - A Câmara Municipal de Sesimbra faça o estudo necessário para a possibilidade da criação de 

um Gabinete de Apoio ao Cuidador Informal de Sesimbra (GACIS) que será um espaço onde o cuidador 

poderá recorrer a um atendimento e um acompanhamento psicológico e social, a título gratuito. O GACIS 

tanto pode funcionar num espaço fixo na sede do concelho como rotativamente e semanalmente ter o 

Gabinete nas Freguesias do concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A presente moção a ser aprovada deverá ser remetida às seguintes entidades: ------------------------  

 ---------- Assembleia Municipal de Sesimbra----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Presidente da República ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Primeiro-Ministro ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social --------------------------------------------------  

 ---------- - Ministério da Educação -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Grupos Parlamentares da Assembleia da República; ---------------------------------------------------------  

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

 ---------- - Juntas de Freguesia ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Comunicação social local e nacional ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Associação Nacional de Cuidadores Informais ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Foi cedido o uso da palavra ao Deputado José Guerra que disse que a situação dos cuidadores 

informais dependia do Governo e que todos os Concelhos e Freguesias, com o envelhecimento da 

população, tinham vindo a sentir dificuldades em ter pessoas que acompanhassem, no dia-a-dia, pessoas 

atingidas por incapacidades a quem que não era permitido cumprir, sem a ajuda de outros, todos os atos 

necessários à sua existência enquanto ser humano. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- E nesse sentido, eram apresentados os dois últimos pontos da Moção. ---------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que acreditava que não existia ninguém naquela sala que 

pudesse não estar de acordo com aquela matéria. No entanto, aquele era um assunto que se encontrava 

a ser debatido pelas Comissões na Assembleia da República para que se chegasse a um consenso e se 
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encontrasse uma forma legal de se reconhecer os cuidadores informais. ------------------------------------------ 

 ---------- Relativamente ao enquadramento da Moção achava que a mesma estava um pouco desajustada 

no tempo, pois a matéria só poderia ser trabalhada após o conhecimento da Legislação. --------------------- 

 ---------- Contudo, sugeriu que a Moção baixasse à respetiva Comissão para ser trabalhada aquando da 

publicação da respetiva Legislação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou da Palavra o Deputado João Valente que disse que não deixava de ser estranho a bancada 

do BE apresentar a proposta para a criação de um gabinete quando o mesmo havia votado contra o 

Orçamento Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A CDU não tinha dúvidas em relação ao documento, à exceção do ponto que remetia à criação de 

um gabinete até porque o próprio Conselho Local de Acão Social de Setúbal estaria já em fase de 

preparação para a criação daquele apoio. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que, no ponto do documento que referia a existência de défice daquelas 

instituições, era o Governo quem encerrava aquelas instituições em Sesimbra. ---------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Miguel Ribeiro que após cumprimentar todos os presentes 

disse que o MSU partilhava o entendimento de que não existiam condições para votar na Moção, pois 

tratava-se de uma matéria que cabia na esfera de competência da Assembleia da República da qual não 

estava ainda definido o seu enquadramento legal. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Mesmo que se concedesse alguma lógica à solicitação de que a Câmara de Sesimbra criasse um 

gabinete de apoio ao cuidador informal de Sesimbra, a questão deveria de ser vista na comissão respetiva 

e sugeriu ao BE que retirasse o documento ou que concordasse que o mesmo baixasse à respetiva 

comissão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou da palavra o Deputado Paulo Caetano que disse que concordavam com o facto de que não 

havia ninguém naquela Assembleia que não se preocupasse com a matéria da Moção, no entanto era 

uma questão que não estava nas mãos de uma Autarquia e a Assembleia da República já estava a discutir 

o assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Fazia sentido ter-se conhecimento da Legislação de forma a ser possível recomendar à Câmara a 

implementação de toda a regulamentação emanada da Assembleia da República. ------------------------------ 

 ---------- Sugeriu que o documento baixasse à respetiva comissão e que houvesse um momento de espera 

até que existisse informação por parte da Assembleia da República de forma a ser possível rever o texto 

da Moção e transforma-lo numa recomendação à Câmara. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Interveio em seguida a Deputada Sara Pereira que cumprimentou todos os presentes e referiu 
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que a Junta de Freguesia do Castelo integrava atualmente o núcleo executivo do Conselho Local de Ação 

Social de Setúbal em conjunto com a Associação Regional de Saúde de Setúbal, o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional (IEFP), o Centro Comunitário da Quinta do Conde, a Segurança Social, o Centro de 

Estudos Culturais e de Ação Social Raio de Luz e a Câmara Municipal de Sesimbra.------------------------------ 

 ---------- Acrescentou que na última reunião, dia 21 de março, haviam sido definidos os eixos do Plano de 

Desenvolvimento Social até 2021, sendo o primeiro eixo: Formação, Empregabilidade e Desenvolvimento; 

o segundo: Saúde e Incapacidade; o terceiro: Ação e Inclusão Social; o quarto: Infância e Juventude e o 

quinto: Sénior e Envelhecimento Saudável. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Esses eixos iriam ser trabalhados pelo núcleo executivo do CLAS na próxima reunião de 9 de abril, 

onde cada entidade, de acordo com as suas atribuições, tarefas e iniciativas já em curso, iria apresentar 

propostas de dinamização de cada eixo e definição conjunta de projetos para cada um deles. Entendiam 

que o papel do cuidador informal já estaria acautelado, uma vez que era transversal ao segundo e quinto 

eixo.----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedido o uso da palavra ao Presidente da CMS que após cumprimentar todos os presentes 

disse que aquela Moção tinha em conta alguma da autonomia do Município poder desenvolver um 

conjunto de ações, projetos e iniciativas dentro daquela área independentemente da legislação. ---------- 

 ---------- Abordava uma matéria que se encontrava naquele momento em discussão na Assembleia da 

República e que precisava de reconhecimento e da respetiva regulamentação. ---------------------------------- 

 ---------- Sem prejuízo da bondade da Moção apresentada, existia uma questão de fundo, 

independentemente dos apoios que pudessem vir a surgir no âmbito do reconhecimento e da 

regulamentação, existia a questão dos critérios que iriam estar associados a esse mesmo 

reconhecimento. Não bastaria qualquer cidadão se declarar cuidador informal, deveria de existir alguma 

progressividade social.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tendo em conta estes pontos e o facto de o assunto ainda estar a ser discutido na Assembleia da 

República, considerava completamente prematuro avançar com as recomendações propostas no 

documento, até porque ainda não havia conhecimento sobre os critérios necessários ao reconhecimento, 

ao apoio, e se estaria previsto na regulamentação a criação de estruturas municipais, supramunicipais, 

regionais ou centrais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O documento, ao ser aprovado, a título de recomendação, seria como delegar mais uma 

competência própria à Câmara Municipal de Sesimbra, o que em termos de recursos humanos e recursos 

físicos traria algum peso à estrutura da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Referiu que o Conselho Local de Ação Social se tratava de uma rede de parceiros que incluía 

todos os parceiros da área social, tripulado pela Vice-Presidente, Felicia Costa. Quando surgia algum 

problema identificado, o mesmo era tratado dentro do modelo da rede. Portanto, se existisse um caso 

social de determinado agregado familiar, de um eventual cuidador informal com necessidades de apoio 

psicológico ou algum apoio suplementar, encontrar-se-iam soluções em rede. ----------------------------------- 

 ---------- Para além das questões de estratégia e diagnóstico que tinha de efetuar sobre a situação social 

do Concelho, a função do CLAS previa encontrar soluções para dar resposta a essas situações específicas. 

 ---------- Reconhecia que existiam duas questões latentes naquela Moção, a primeira era que previa que a 

Assembleia Municipal de Sesimbra pudesse tomar uma posição politica reforçando a necessidade de 

existir a legislação que previsse o reconhecimento do cuidador informal, o que não deixava de ser 

prematuro pois o assunto já estava a ser discutido na Assembleia da República, e a segunda era mais 

prematura ainda porque aguardando os resultados e os critérios da legislação desse reconhecimento, se 

a Câmara tivesse de assumir uma nova competência, deveria de vir acompanhada com os devidos meios 

financeiros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  A Presidente da AMS perguntou se o Deputado José Guerra aceitava que a Moção baixasse à 

respetiva comissão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado José Guerra disse que aceitava que o documento baixasse à comissão, e esclareceu 

que o gabinete de apoio recomendado não seria destinado a pessoas idosas ou com deficiências, mas sim 

a cuidadores que sofressem grandes desgastes a nível psicológico ao tratar pessoas com dificuldades. --- 

 ---------- Acrescentou que outras Moções relativas ao mesmo tema já haviam sido aprovadas por 

unanimidade em outras Assembleias Municipais, como em Loures por exemplo. -------------------------------- 

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, com a concordância do Grupo 

Municipal proponente, que baixasse à Comissão Sociocultural, a Recomendação com o título “Criação do 

Gabinete de Apoio ao Cuidador Informal de Sesimbra”. --------------------------------------------------------------- 

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

“Tomada de Posição contra a intervenção militar dos EUA na República Bolivariana da Venezuela”, 

subscrita pelo Grupo Municipal da CDU, cujo texto se passa a transcrever: ----------------------------------------  

 ---------- “Tem-se assistido nas últimas semanas, a uma escalada de pressões belicistas do Governo dos 

Estados Unidos da América (EUA) presidido por Donald Trump, para preparar uma aventura militar 

disfarçada de ajuda humanitária na República Bolivariana da Venezuela.  ----------------------------------------- 

 ---------- Entre os dias 6 e 10 de fevereiro de2019 realizaram-se diversos Voos de transporte militar com 
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destino a Porto Rico, à base aérea de San Isidro na República Dominicana e a outras ilhas das Caraíbas, 

estrategicamente localizadas a poucas milhas da nação bolivariana. Estes aviões provinham de 

instalações militares do exército norte-americano onde operam unidades das Forças de Operações 

Especiais e da Infantaria da Marinha, que as utilizam para ações encobertas. ------------------------------------ 

 ---------- Meios políticos e a imprensa internacional têm revelado que figuras extremistas do governo dos 

EUA, com uma larga trajetória de ações e calúnias dirigidas a provocar e alentar guerras têm vindo a 

público evidenciar quais as reais intenções para a destabilização da situação interna ia Venezuela, o 

nomeadamente referiu o Assessor de Segurança do governo dos EUA, John Bolton em entrevista à FOX a 

28/01/2019: "Agora estamos em negociações com grandes companhias americanas e se essas empresas 

americanas investissem na indústria de petróleo da Venezuela e extraíssem o petróleo lá, isso teria uma 

grande importância económica para os EUA. As apostas são altas". ------------------------------------------------- 

 ----------  Por importante se refere o que John Bolton, que hoje pressiona para uma invasão à Venezuela, 

era subsecretário de Estado do governo Bush no ano de 2003, tendo ficado conhecido pela invenção 

descarada da existência de armas de destruição maciça do Iraque. O resultado daquela aventura saldou-

se na total destruição de um país, com centenas de milhares de mortos.  ------------------------------------------ 

 ---------- Perante a resistência do povo bolivariano em defender a PDVSA ao invés de entregar a sua 

soberania às transnacionais do petróleo, o governo Trump intensificou uma campanha mediática 

internacional que recrudesce as medidas económicas coercivas unilaterais contra a Venezuela entre as 

quais se pode citar o bloqueio em bancos de terceiros países de milhares de milhões de dólares 

pertencentes à Venezuela, o que tem provocado graves danos humanitários e duras provações ao povo 

venezuelano, com inúmeros obstáculos para a aquisição de alimentos e medicamentos no exterior.  ------ 

 ---------- Juntamente com este cruel e injustificado bloqueio de meios financeiros, os EUA pretendem 

fabricar um pretexto humanitário para iniciar uma agressão militar contra a Venezuela, propondo-se 

introduzir no território desta nação soberana, mediante a intimidação, a pressão e a força, uma suposta 

ajuda humanitária, cujo valor em dólares é mil vezes inferior aos danos que provoca a política de cerco 

económico imposta por Washington.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Altos funcionários do governo americano, incluindo o Presidente Donald Trump, recordam a cada 

dia, com arrogância e desfaçatez que "todas as opções estão em cima da mesa, incluindo a militar". É 

evidente que preparam o terreno para - com o pretexto de estabelecer um "corredor humanitário" e uma 

pseudo "obrigação de proteger os civis” – invadirem militarmente a Venezuela e apropriarem-se das 

reservas petrolíferas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- É indispensável recordar que condutas similares e pretextos parecidos foram adotados pelos EUA 

nos prelúdios das guerras que lançou contra a Jugoslávia, Iraque, Líbia, Síria, entre muitas outras, com o 

preço de centenas de milhares de perdas de vidas humanas e sofrimento incomensurável. ------------------- 

 ---------- O governo dos EUA tenta eliminar à força a vontade soberana do povo bolivariano de definir o seu 

próprio destino, um obstáculo cuja existência consideram inaceitável nas suas portas traseiras. Tem sido a 

posição firme do povo venezuelano que tem impedido a usurpação daquela que é a primeira reserva 

certificada de petróleo do quantiosos e estratégicos recursos naturais.  -------------------------------------------- 

 ---------- A História recorda-nos o triste e doloroso rol de intervenções militares norte-americanas na 

América Latina, em mais de uma ocasião, no México, Nicarágua, República Dominicana, Haiti, Cuba, 

Honduras e, mais recentemente, em Granada e no Panamá.  ---------------------------------------------------------- 

 ---------- A História julgará severamente uma nova intervenção militar imperialista na região e a 

cumplicidade de quem, por ação ou omissão, irresponsavelmente os acompanhem.  --------------------------- 

 ---------- É útil enfatizar as declarações que, há poucos dias atrás, proferiu o ex-presidente do Governado 

Espanhol e ex-secretário geral do PSOE, José Luís Rodriguez Zapatero: "alguns dos atores que dirigem 

desde a Casa Branca a Operação Venezuela são os mesmos que dirigiam a Operação Iraque. Se se tenta 

um caminho pela força, seria dramático. Sei do que falo, conheço aquele país, conheço as circunstâncias e 

o que estão dispostos a fazer (...) têm uma atitude de resistência muito superior à que possam imaginar". 

 ---------- Decide-se hoje na Venezuela a soberania e a dignidade da América Latina, assim como a 

sobrevivência das normas do Direito Internacional e a Carta das Nações Unidas. É ao povo da Venezuela 

que cabe a definição do seu futuro livre de ingerências externas, alheias aos interesses deste país.  Assim, 

a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 29 de Março de 2019, delibera: ---------------------------------- 

 ---------- a) Condenar as provocações belicistas da Administração Trump, as sanções, o bloqueio 

económico, a confiscação ilegal de bens e recursos financeiros e as ameaças de intervenção militar contra 

o povo venezuelano;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- b) Considerar que a defesa da paz e das aspirações do povo venezuelano e da comunidade 

portuguesa na Venezuela, só são possíveis de assegurar através do respeito do direito do povo 

venezuelano a decidir sem ingerências externas, o seu futuro;  -------------------------------------------------------- 

 ---------- c) Expressar a sua solidariedade para com o povo bolivariano, dando a conhecer o teor desta 

moção ao Embaixador da República Bolivariana da Venezuela em Lisboa General em Chefe Lucas Rincón 

Romero, bem como aos vários grupos políticos representados na AR e à imprensa, local, regional e 

nacional.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado José Braga, que após cumprimentar todos os presentes 

referiu que os perigos que pesavam sobre a Venezuela continuavam a persistir e que os Estados Unidos 

da América não haviam desistido dos seus objetivos.  ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Passados dois meses da “fantochada” da Auto proclamação de um Presidente interino e do 

desencadeamento de uma guerra em todas as frentes contra a Venezuela, uma guerra mediática, político 

diplomática, económica, militar, com recurso aberto a ações terroristas como a destruição de alimentos 

no Porto de La Guaira e a sabotagem na Central Hidroelétrica de El Guri, sendo que naquela semana tinha 

sido perpetrado um novo ataque ao sistema elétrico Nacional da Venezuela, ou os ataques a postos de 

combustíveis que eram bem demonstrativos até que ponto o Imperialismo estava disposto a ir nos seus 

propósitos subversivos, existia a necessidade de demonstrar solidariedade para com o povo da 

Venezuela. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que na última sessão da Assembleia Municipal de Sesimbra, alguns dos Deputados haviam 

defendido que a única solução para ultrapassar as dificuldades e problemas de ordem politica, económica 

e social que a Venezuela atravessava, seria através da realização de eleições, mas os mesmos Deputados 

não proferiram nenhuma palavra, opinião ou proposta sobre as sanções e os bloqueios económicos, 

financeiros, alimentares, entre outros, decretados pelos EUA desde 2015. ---------------------------------------- 

 ---------- Também não dirigiram uma palavra sobre o confisco ilegal dos ativos Venezuelanos avaliados em 

vários milhares de milhões de dólares. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Questionou o que tinham a dizer relativamente às consequências das sanções, bloqueios e 

confisco, o seu significado e de que forma as mesmas haviam contribuído para a atual situação política, 

económica e social em que a Venezuela se encontrava. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que também não tinham dito nenhuma palavra relativamente à Auto proclamação 

como Presidente interino da Venezuela, feita na rua, por um Deputado, em total desrespeito e confronto 

com a Constituição da República. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou como classificavam esse ato provocatório e golpista de um operacional da Central 

Inelligence Agency (CIA). Acrescentou que se tratava de um homem treinado e preparado nas escolas da 

CIA nos Estados Unidos da América, tornando-se num elemento da sua confiança. ----------------------------- 

 ---------- Perguntou ainda o que tinham a dizer sobre as declarações do golpista Juan Guaidó que havia 

defendido mais sanções contra o seu próprio povo, tendo apoiado abertamente uma intervenção militar 

por parte dos seus patrões Norte-Americanos.  ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não tinha sido por acaso que os EUA se haviam apressado a reconhecer de imediato aquele ato. 
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 ---------- Questionou se um ato como aquele tivesse surgido em alguns dos Países que apoiaram aquela 

Auto Proclamação seria levado a sério ou se o personagem seria preso e acusado de tentativa de Golpe 

de Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, citando as declarações de um Relator Independente das Nações Unidas na área dos 

Direitos Humanos, disse que a aplicação de sanções económicas à Venezuela iria agravar a crise que 

afetava o País, e precipitar uma crise económica e humanitária não era a base para uma solução pacifica 

de controvérsias. A coerção, sendo militar ou económica, nunca deveria de ser usada para procurar uma 

mudança de Governo num Estado Soberano, e o uso de sanções por poderes externos para derrubar um 

Governo Eleito era uma violação de todas as normas do Direito Internacional. ----------------------------------- 

 ----------  Referiu que aquelas citações lhes davam razão quando defendiam que a única posição 

consentânea com a defesa da paz, dos interesses e aspirações do povo Venezuelano era o respeito ao seu 

direito a decidir, sem gerências externas, o seu futuro. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Acrescentou que defendiam que fossem respeitados os princípios da carta das Nações Unidas e o 

respeito pelo Direito Internacional, pela soberania de cada País e a não ingerência nos seus assuntos 

internos. Defendiam ainda que os problemas internos de cada País deviam de ser resolvidos pelos 

próprios, através do diálogo e de forma pacífica. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Defendiam a paz e condenavam a guerra bem como a tentativa de Golpe de Estado em curso na 

Venezuela, as sanções e bloqueios decretados e aplicados pelos Estados Unidos da América, as ameaças 

de uma intervenção militar por parte dos EUA na República Boliviana da Venezuela, justificando assim a 

apresentação daquela Moção por parte da CDU. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que a situação Internacional vivia um quadro de instabilidade e incerteza, com 

novos e perigosos desenvolvimentos, com os avanços de forças de extrema-direita e fascistas e o 

crescimento do perigo de uma guerra de grandes proporções. Os amantes da paz não podiam permitir tal 

barbaria, que ao acontecer colocaria em causa a sobrevivência da espécie humana. --------------------------- 

 ---------- Usou da palavra o Deputado Paulo Caetano que referiu que há cerca de 8 dias atrás tinham tido 

uma alargada discussão sobre a situação da Venezuela onde todas as bancadas intervieram e marcaram 

as suas posições.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não considerando totalmente despropositada algumas das referências que constavam na Moção 

da CDU, pois algumas preocupações eram comuns a todas as pessoas democráticas, todas as 

preocupações relacionadas com o embargo e o boicote faziam sentido e não era a primeira vez que 

aconteciam, pois até da parte dos EUA em relação a Cuba, a situação foi a mesma durante décadas. ------ 
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 ---------- Disse que ao ler o título da Moção tinha entendido que a Venezuela já havia sido invadida, 

quando afinal, tratava-se de uma posição de eminente intervenção militar. Portanto, a Moção não 

deixava de ser especulativa, pois existiam intenções mas não se sabia até que ponto seriam verdade e até 

que ponto se iriam concretizar. A única coisa sobre a qual existia certeza era que já haviam aterrado 

tropas Russas na Venezuela, no âmbito do acordo de um acordo bilateral. Também já haviam tropas 

Cubanas na Venezuela que asseguravam as ações de segurança.  ---------------------------------------------------- 

 ---------- Era completamente especulativo dizer que os EUA estavam prestes a proceder a uma invasão, 

por outro lado, aquele tipo de situações mereciam obviamente condenação. Se de facto viesse a existir 

uma intervenção militar fosse de que País fosse, obviamente que estariam todos de acordo numa 

condenação dessa situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou se a Assembleia Municipal de Sesimbra havia aprovado alguma Moção, há cinco anos 

atrás, à anexação da Crimeia à Federação Russa ou se havia condenado de alguma forma o que a Ucrânia 

havia feito à parte Oriental do seu próprio País, para se autodeterminar e fazer parte da Rússia.  ---------- 

 ---------- Por fim, disse que aquele tipo de Moções eram absolutamente especulativas e não conseguiam 

merecer o acordo por parte do PS, portanto não poderiam votar favoravelmente àquela Moção. ---------- 

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

referiu que infelizmente naquela Assembleia nunca haviam sido aprovadas Moções referentes aos 

ataques do Iraque, da Síria ou do Afeganistão, mas que o Deputado Paulo Caetano do ponto de vista do 

Direito andava um pouco distraído, pois a ocupação das Embaixadas Venezuelanas nos EUA era uma 

declaração de guerra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Uma embaixada era o Território de um País em outro País, logo, entrar dentro de uma embaixada 

significava um ato de guerra. De acordo com o Direito Internacional, a invasão de Consulados e 

Embaixadas era um crime e era sobre isso que a Moção falava. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que a CDU condenava o reconhecimento e apoios anunciados pelo Governo do PS 

ao Autoproclamado Governo Venezuelano, pois tratava-se de uma ingerência grave no que dizia respeito 

à soberania e independência da República Boliviana. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tratava-se também de falta de respeito pela carta das Nações Unidas, pelo Direito Internacional e 

pela Constituição da República. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Referiu que não se recordava de assistir ao mesmo comportamento do Governo do PS aquando 

das invasões da Jugoslávia, do Iraque e da Síria. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que tinham o exemplo de Moçambique em que não se via o apoio solidário ao mesmo por 
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parte dos EUA ou do Brasil, pois lá não havia petróleo, lítio ou gás. -------------------------------------------------- 

 ---------- Existia um ponto em que estavam todos de acordo, no que dizia respeito a que competia aos 

Povos decidir os seus futuros, mas a verdade era que na Venezuela, nos últimos 20 anos, já se tinham 

realizado 25 eleições. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Também não havia assistido o Partido Socialista condenar, durante a campanha eleitoral, o 

assassinato de vários Bolivarianos por parte da oposição ou quando a mesma esfaqueou e pegou fogo a 

uma pessoa por apoiar o Chavismo, nomeadamente, ao Orlando José Figueira. ---------------------------------- 

 ---------- Ninguém condenou também o ataque ao Supremo Tribunal da Justiça com um helicóptero 

furtado, os incêndios a autocarros, os ataques de sedes de partidos políticos durante a campanha 

eleitoral e o lançamento de bombas incendiárias sobre a Guarda. --------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que dezenas de policias haviam sido decapitados com recurso a um método de colocação 

de um arame quando existia informação que iriam passar de mota e que já tinham assistido na televisão 

à destruição de escolas e hospitais por parte da oposição, durante a campanha eleitoral, sem qualquer 

tipo de condenação ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Terminou criticando a ingerência por parte de um Governo na vida de outro País. -------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Miguel Ribeiro que disse concordar com o referido pelo 

Deputado Paulo Caetano, mas o MSU, obviamente, era contra qualquer intervenção militar na Venezuela 

por parte de qualquer força externa e condenava a ingerência externa nos assuntos da Venezuela. ------- 

 ----------  Disse que tinham todos de reconhecer que o País se encontrava dividido e que tinham atingido 

um ponto sem retorno. Era necessário fazer alguma coisa e não se podia voltar atrás. ------------------------- 

 ---------- Continuavam a defender que a realização de eleições seria a forma mais adequada de resolver 

aquele impasse em nome da paz, em nome dos interesses dos direitos do Povo Venezuelano e da 

Comunidade portuguesa que também estava a sofrer as consequências daquela crise. ------------------------ 

 ---------- Já se tratava de uma crise humanitária, pois existia o relato de pessoas subnutridas. ---------------- 

 ---------- Concluiu que o MSU, apesar de estar de acordo com algumas das afirmações que a Moção 

continha, em termos globais, não se revia no teor da mesma, e por esse motivo se iria abster na votação.

 ---------- Interveio novamente o Deputado Fernando Patrício que, dirigindo-se ao Deputado Miguel 

Ribeiro, referiu que estavam todos de acordo com a realização de eleições, mas em 20 anos já haviam 

sido realizadas 25 eleições. Perguntou, se seria para continuar a realizar eleições até que ganhasse o 

Partido pretendido como se fazia com o Tratado de Maastricht e com o Tratado de Lisboa.  ----------------- 

 ---------- A Comissão Nacional de Eleições que realizou as eleições para a Presidência, foi a mesma que 
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realizou as da Assembleia e quando ganhavam as eleições, eram livres, quando perdiam, deixavam de ser. 

Perguntou até quando teriam de se realizar eleições, e se ganhasse o Nicolás Maduro teriam de se 

realizar novas eleições. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro disse que a MSU defendia a realização de eleições livres com 

observação externa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que tinham chegado a um ponto sem retorno e insustentável para todos, 

principalmente para o Povo Venezuelano, e defendiam que as eleições seriam a única solução. ------------ 

 ---------- Se as eleições se realizassem num processo democrático, sem a existência de nenhum género de 

deturpação nos resultados e ganhasse o Nicolás Maduro, seria pacífico. ------------------------------------------- 

 ---------- Usou da palavra o Deputado José Guerra que referiu que o BE havia votado contra uma Moção 

apresentada pelo PS na semana anterior e votaria também contra aquela Moção apresentada pela CDU. 

 ---------- Acrescentou que não se tratava de solidariedade para com o Nicolás Maduro nem apoio a uma 

intervenção imperialista mas sim de solidariedade para com o Povo Venezuelano. ----------------------------- 

 ---------- Na Moção apresentada pelo PS não tinha existido uma única referência ao levantamento de 

todos os embargos, porque as eleições só poderiam ser totalmente livres se não existisse 

condicionalismos externos de qualquer tipo. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Vivia-se num quadro difícil da situação na Venezuela, o cerco económico do País sofria, agravava 

a crise humanitária e aumentava o fluxo emigratório de quase 10% da população nos últimos anos. ------ 

 ---------- O BE responsabilizava Nicolás Maduro e ao seu Governo por um lado, e a oposição da Direita por 

outro, de serem os responsáveis pelo agravamento da situação no País da Venezuela. ------------------------ 

 ---------- A ameaça da intervenção dos EUA tratava-se mais do que uma simples paranoia, existindo um 

risco bem visível de uma Guerra Civil. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Relativamente à Moção apresentada pela CDU, o Bloco de Esquerda, não poderia votar 

favoravelmente porque referia em apoiar a petrolífera estatal venezuelana PDVSA e o BE não defendia 

nem Maduro nem Guaidó. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que o Nicolás Maduro tinha vindo a desvirtuar a revolução Boliviana defendida por 

Hugo Chaves. Só ao povo venezuelano cabia decidir o seu próprio futuro. ----------------------------------------- 

 ----------   Tomou o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva que também referiu que há cerca de 8 dias 

atrás tinha sido apresentada uma Moção com um principio idêntico, o de não eleições livres, e por outro 

lado, a não intervenção militar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que aquele tipo de documentos, infelizmente, em pleno Século XXI, continuavam a ser 
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apresentados porque o mundo atual carecia de políticas sociais, de humanização e reconhecimento pelas 

pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ao PSD, naquela Assembleia Municipal, custava entrar naquele tipo de discurso porque não 

sabiam muito bem o que pretendiam os EUA e a Rússia, e esta era a verdade nua e crua.--------------------- 

 ---------- Não se podiam esquecer da existência de uma invasão das ditas Forças Aliadas no Iraque com um 

suposto País que tinha armas de destruição maciça e onde tinha sido criado um problema.  ----------------- 

 ---------- A Rússia também já havia invadido o Afeganistão, e o braço armado dos EUA no combate aos 

Russos, tinham sido os Talibãs. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto a invasões, todos sabiam o que é que os Russos e os Americanos pretendiam daqueles 

Países. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que gostava que alguma força politica daquela Assembleia, condenasse os mais de milhões 

de crianças assassinadas durante 20 anos no Chade, na Eritreia, na Somália, na Serra Leoa, em Uganda, na 

Ruanda, em Gana, entre outros. Isto é que era grave, que nenhuma força politica, Russa ou Americana, 

fosse capaz de colocar um fim àquelas guerras criadas por etnias e por falta de respeito pelas crianças. -- 

 ---------- Via-se nos telejornais crianças de tão tenra idade a serem armadas como se de militares de força 

de elite se tratassem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tanto a Rússia como os EUA tinham a sua quota-parte de responsabilidade no que dizia respeito 

às invasões, portanto o PSD não iria entrar naquele género de votação contraditória. Contudo, o PSD era 

contra qualquer invasão na Venezuela, mas não podiam dizer que os “outros é que eram os maus”, 

porque o princípio ideológico que defendiam já tinha estimulado outras invasões. ----------------------------- 

 ---------- Recentemente já se tinha tomado conhecimento sobre qual o posicionamento da Rússia 

relativamente à Crimeia e só não havia tomado a mesma posição com a Ucrânia, quando esta se ligou 

mais à Europa, porque poderia criar uma guerra a nível mundial. ---------------------------------------------------- 

 ----------  Concluiu dizendo que mais uma vez se estava a assistir à comunidade portuguesa a passar por 

privacidades que muitos nunca pensaram passar ao fim de tantos anos de trabalho de luta árdua naquele 

País. ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, a Presidente da AMS colocou a votação a Moção: “Tomada de Posição contra a 

intervenção militar dos EUA na República Bolivariana da Venezuela”, que foi aprovada por maioria, com 

12 votos a favor da CDU, 8 votos contra (7 do PS e 1 do BE) e 4 abstenções (2 do PSD e 2 do MSU). -------- 

 ---------- O Grupo Municipal do MSU apresentou a seguinte declaração de voto:---------------------------------- 
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 ---------- “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. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Mesmo aqueles que entendem que a Venezuela vive em democracia, têm que concordar que o 

país vive um dos momentos mais negros da sua história, em que se atingiu um ponto sem retorno, e que 

perante os conflitos internos entre os apoiantes de Maduro e os apoiantes de Guaidó, torna-se urgente 

uma solução política definitiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dado que a Venezuela é um estado soberano, a solução política a encontrar passa por 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. -------------  

 ---------- O cenário de eleições livres e democráticas é o que melhor serve os interesses do povo 

venezuelano e da comunidade portuguesa residente nesse país. ------------------------------------------------------  

 ---------- Seja qual for o resultado dessas eleições, desde que livres e democráticas e feitas com a 

participação de observadores internacionais, deve o mesmo ser aceite pela comunidade internacional. ---  

 ---------- Todavia, apesar de sermos contra qualquer intervenção militar na Venezuela, venha ela dos 

E.U.A., da Rússia ou de qualquer outro país, com ou sem interesses nas riquezas da Venezuela, não 

concordamos com muitos dos fundamentos desta moção, centrada na intervenção dos E.U.A. na 

Venezuela, esquecendo outros fatores essenciais a uma correta análise da situação, e daí o nosso voto de 

abstenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sesimbra, 29 de março de 2019 --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Grupo Municipal do MSU, ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Miguel Ribeiro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- João Rodrigues” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Grupo Municipal do BE prestou a seguinte declaração de voto: ----------------------------------------- 

 ---------- “O Bloco de Esquerda votou contra as moções apresentadas pela CDU e pelo PS relacionadas com 

o tema da crise na Venezuela, por que cada uma delas, à sua maneira, apenas têm em conta uma parte 

dos graves problemas deste país.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Na realidade o Bloco de Esquerda vê com enorme preocupação a escalada do conflito promovida 

por atores externos à Venezuela (nomeadamente a administração Trump) e condena toda e qualquer 

tentativa de ameaça externa e de provocação militarista a este país. -----------------------------------------------  
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 ---------- Por outro lado, o Bloco de Esquerda não pode apoiar a proposta da transferência do poder para 

Julian Gaidó, que unilateralmente se autoproclamou presidente do estado venezuelano. Esta proposta 

não tem sustentação nem legitimidade no quadro das instituições daquele país. --------------------------------  

 ---------- Porém, o Bloco de Esquerda reconhece que o agravamento da crise económica e social, bem como 

a violação de direitos democráticos fundamentais pelo regime de Nicolas Maduro criaram o enorme 

descontentamento popular que alimenta as tentativas golpistas de Julian Gaidó e a profunda fratura 

existente no país. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É por tudo isto que o Bloco de Esquerda viu com bons olhos os apelos do secretário-geral das 

Nações Unidas, António Guterres, do Papa Francisco, e de vários líderes democráticos da América Latina, 

que se ofereceram para uma mediação internacional com vista a uma solução que promova a paz, a 

democracia e a soberania do povo venezuelano. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Bloco de Esquerda ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- José Guerra” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Presidente da AMS deu seguimento ao PAOD com a Recomendação: “Prevenção e Combate à 

Violência Doméstica e de Género”, subscrita pelo GP do PSD, que aqui se reproduz: 

 ---------- “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. ------- 
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 ----------  Segundo o Observatório das Mulheres Assassinadas, “503 mulheres foram mortas em contexto 

de 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 Respectivo 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 objectivo.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 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. --  
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 ---------- 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.  ------------ 

 ---------- 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. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Sesimbra, 22 de março de 2019 --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal de Sesimbra ------------------------------------------  

 ---------- José Manuel Lobo da Silva ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Maria da Conceição Gonçalves ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho; ----------------------------------------------------------------  

 ---------- APAV;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Comunicação Social Local e Regional;” -----------------------------------------------------------------------------  
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 De seguida, a Presidente da AMS informou que a mesma havia sido alterada de Moção para 

Recomendação e por esse motivo existiam ainda um conjunto de itens que não haviam sido devidamente 

alterados em correspondência aos critérios próprios de uma Recomendação. ------------------------------------ 

 ---------- De seguida, cedeu o uso da palavra ao Deputado Lobo da Silva, que começou por dizer que 

efetivamente, há cerca de 8 dias atrás, haviam apresentado o documento como Moção e, entretanto, 

devido às sugestões de alteração para Recomendação por parte dos Grupos Municipais da CDU e do PS, o 

PSD havia reconhecido a legitimidade da alteração do documento, procedendo à mesma. ------------------- 

 ---------- Contudo, o GM do PSD entendeu não alterar o seu conteúdo por considerar que aquele era um 

tema que infelizmente continuava patente diariamente e que poderiam todos contribuir para o 

enriquecimento daquela recomendação. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Assim sendo, o GM do PSD sugeria que a Assembleia aceitasse que o documento baixasse à 

respetiva Comissão para a aquisição de contributos e para que todos se pudessem rever no mesmo. ----- 

 ----------  Usou em seguida da palavra o Deputado Rui Rodrigues que após cumprimentar todos os 

presentes recordou que há pouco mais de um mês, a Assembleia Municipal, aprovara unanimemente 

uma Moção apresentada pelo GM da CDU com o título: “Pelo Respeito pela Dignidade Humana e Contra 

a Violência Doméstica”, na qual recomendava ao Governo que criasse os mecanismos necessários e 

adequados para a prevenção da violência doméstica e criminalização dos agressores. Disse que julgava 

que de facto fosse unanime para aquela Assembleia que se tratava de uma matéria que preocupava 

todos e concordava com o texto apresentado na Moção do PSD, pois de facto tratava-se de um problema 

sério e grave. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  Era lamentável a notícia recebida relativamente ao País Brunei, que começaria a punir, com 

morte por apedrejamento, as mulheres que cometessem adultério e os homossexuais. Parecia que 

estávamos de volta à idade média. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Era bom que um dia a Assembleia Municipal se pronunciasse também relativamente às questões 

dos Direitos Humanos em todo mundo.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu a existência de legislação desde o ano de 1999 até ao ano de 2018 relativamente àquela 

matéria, o que a Recomendação do PSD fazia, era passar um atestado de incompetência aos sucessivos 

Governos que até àquele dia não tinham conseguido resolver a situação. ----------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que não via inconveniente em que o documento baixasse à Comissão Sociocultural 

e que haviam algumas questões que o surpreendiam, nomeadamente o ponto n.º5, onde se lia: 

“Intervenha junto das pessoas agressoras, para prevenir a reincidência e a promoção da responsabilidade 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 20  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 22 de 58 

 

 

do comportamento violento”. Perguntou onde a CMS deveria de visitar os agressores, pois o local dessas 

pessoas era na prisão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usando da palavra, o Deputado Miguel Ribeiro disse que o GM do MSU entendia que a 

Recomendação tinha alguma razão de ser, apesar de conter algumas questões sem sentido, 

nomeadamente o ponto n.º5, pois não se tratava de uma competência da CMS. -------------------------------- 

 ---------- No entanto, também continha muitas questões onde reconheciam a bondade, e nesse sentido 

concordavam que o documento baixasse à respetiva Comissão para que pudesse ser reavaliada e, tendo 

em consideração que as Autarquias tinham uma maior proximidade dos cidadãos, a CMS poderia ter ali 

algum contributo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva, dirigindo-se ao Deputado Rui Rodrigues, disse que cada GM ali 

presente poderia entregar os documentos que intendesse. A CDU, há cerca de um mês, já havia 

apresentado o seu documento, e o PSD entendeu que devia de apresentar o seu neste momento. -------- 

 ---------- Quanto à questão do documento tratar de um atestado de incompetência ao Governo, disse que 

o deputado podia chamar-lhe o que quisesse, pois um País que chegava a este ponto com a violência 

doméstica demonstrava que só tinha existido incompetência relativamente àquela matéria. ---------------- 

 ---------- Tinha-se vindo a tratar do tema da violência doméstica com leviandade e por esse motivo 

continuávamos nesta situação. Daí, o PSD ter decidido apresentar o documento passado um mês da 

apresentação do documento da CDU relativamente ao mesmo assunto. O documento da CDU apelava à 

intervenção do Governo e reconhecia que deveria de ser o mesmo a dar os primeiros passos, mas a 

Autarquia, com mais ou com menos ênfase, também poderia ter uma palavra a dizer.------------------------- 

 ---------- Apesar de se tratar de um assunto da competência do Governo, a Autarquia também poderia 

arranjar um mecanismo de combate. Reconhecia as limitações da Autarquia em termos de Recursos 

Humanos, financeiros e logísticos, mas ainda assim poderia ser uma parte interessada no processo. ------ 

 ----------  A CMS e a AMS eram pró-ativas e pioneiras em vários projetos e nesta matéria também 

poderiam ser. Tratava-se de um assunto que dizia respeito a todos, e todas as forças políticas poderiam 

se unir para trabalhar sobre o mesmo.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que o objetivo do documento nunca foi acusar a CMS de tomar ou não 

iniciativas relativamente àquela matéria. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Presidente da AMS relembrou que já tinha sido demonstrada a intenção e aceitação do 

proponente que o documento baixasse à respetiva comissão, o que significava que as intervenções 

estariam a tirar alguma rentabilidade dos trabalhos da sessão bem como do trabalho futuro da Comissão.
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 ---------- Embora fosse importante que os documentos tenham sido apresentados em Assembleia para que 

o público pudesse ter conhecimento dos mesmos, era essencial que todos soubessem gerir o tempo para 

intervir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida, cedeu o uso da palavra ao Deputado João Valente que disse que o documento ao 

baixar à Comissão 3 poderia ser muito melhorado. Perguntou se o Executivo tinha, desde já, algum 

contributo que quisesse integrar no documento.-------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usando da palavra, o Deputado Paulo Caetano disse que o GM do PS também concordava que o 

documento baixasse à comissão, mas que ainda assim votaria favoravelmente caso não existisse essa 

possibilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que, infelizmente, se existisse alguma intervenção preventiva junto dos agressores (as), não 

seria feita na prisão porque a maioria das pessoas agressoras não eram presas. --------------------------------- 

 ---------- O Quadro Penal Português era extremamente defensor dos arguidos, e bem porque se tratava de 

um quadro penal genericamente desenhado após o 25 de abril, em função das arbitrariedades que 

existiam antes dessa data. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Infelizmente, o quadro penal para estes crimes eram penas reduzidas em que a maioria passava a 

pena suspensa. As penas suspensas eram sempre encaradas pelos agressores como não tendo sido 

condenados, mas uma condenação com pena suspensa não deixava de ser uma condenação. -------------- 

 ---------- Referiu que, relativamente ao ponto n.º4 do documento, que se referia às casas de acolhimento e 

casas de abrigo, não se deviam esquecer que existia um enquadramento próprio para o efeito na 

Segurança Social, em que as IPSS’S desempenhavam também um papel fundamental. ------------------------ 

 ----------  O seu contributo para o documento seria precisamente a alteração desse ponto, reforçando que 

a CMS poderia fornecer apoio e incentivo às IPSS’S, para que conseguissem ter os locais de refúgio e 

apoio para as pessoas agredidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio novamente o Deputado Rui João que, tendo em conta a intervenção do Deputado Lobo 

da Silva, disse que não tinha colocado em causa a legitimidade do documento, apenas tinha referido que 

a CDU havia apresentado um documento com uma série de considerações deliberativas relativamente ao 

mesmo tema.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou em seguida da palavra a Deputada Paula Rodrigues que cumprimentou todos os presentes 

e referiu que não existiam dúvidas que a Autarquia poderia ter iniciativa sobre aquela matéria, no 

entanto, no âmbito da Lei-quadro n.º 50/2018 e do Decreto-Lei n.º 101/2018 de 29 de novembro, que 

delegava a transferência de competências para os Órgãos Municipais e Entidades Intermunicipais, e no 
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âmbito das transferências no campo da Justiça, a alínea b), referia a prevenção e combate à violência 

contra as mulheres e a violência doméstica. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Também outro conjunto de alíneas do mesmo documento continham uma série de iniciativas a 

desenvolver. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que aquela mesma Transferência de Competências não tinha sido aprovada naquela 

Assembleia e recordou ao Deputado Lobo da Silva o sentido do voto do PSD relativamente à mesma. ---- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que o PSD se recordava exatamente do seu voto relativamente 

àquela Delegação de Competências, contudo existiam matérias em que não seriam necessários recursos 

monetários mas sim boa vontade. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, a Presidente da AMS cedeu o uso da palavra ao Presidente da CMS que por sua vez, 

a cedeu à Vice-Presidente da CMS, Felicia Costa que começou por cumprimentar todos os presentes e 

dizer que certamente iria estar presenta na reunião da Comissão Sociocultural, para poder clarificar 

algumas questões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, salientou a necessidade de se criar estratégias nacionais para que o combate à 

violência doméstica fosse efetivamente eficaz. Obviamente essas estratégias teriam de orientar aquilo 

que em cada município se iria criar para articular com uma estratégia que fosse mais transversal e global.

 ---------- Nas questões da violência doméstica não bastava criar um gabinete de apoio à vítima, era 

necessário que houvesse um conjunto de entidades envolvidas porque a vitima necessitaria de soluções 

para além da diminuição do conflito com o agressor.  ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No caso de esse conflito não ser diminuído, a vítima necessitaria de uma casa, de formas de 

subsistência para a própria e para os filhos, se fosse esse o caso, e intervenções ao nível da saúde, do 

poder judicial, das forças de segurança, entre outros. ------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Não passava apenas pela boa vontade de qualquer poder local ou qualquer autarquia o de criar 

mecanismos de apoio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que a CMS tinha reunido, há cerca de 3 semanas atrás, com a Cooperativa SEIES (Sociedade 

de Estudos em Engenharia Social), que trabalhava juntamente com a APAV (Associação Portuguesa do 

Apoio à Vitima), na gestão de conflitos e de apoio à vitima, e naquela reunião, onde para além da sua 

presença como representante da CMS, tinham estado presentes também as Câmaras Municipais de 

Palmela e de Setúbal, a SEIES tinha proposto a possibilidade de estabelecer um protocolo tripartido 

intermunicipal, com os 3 municípios e outras 15 entidades, entre as quais: o Hospital de São Bernardo e a 

Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CPCJ) de Setúbal, as 
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forças de segurança. Estariam todas as entidades envolvidas no protocolo de forma a garantir que 

pudesse haver em cada território uma resposta às vítimas de violência doméstica. ----------------------------- 

 ---------- A proposta do protocolo era que cada município garantisse um espaço com condições de sigilo e 

segurança para que a vítima pudesse ser atendida sem qualquer temor de ser identificada e sem estar 

sujeita à vergonha de se expor.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- As condições físicas do espaço teriam de ser garantidas pela Câmara, bem como o pagamento dos 

técnicos que seriam contratados pelo SEIES. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Aquele era um protocolo que vinha da Secretaria de Estado da Igualdade e da Cidadania e a 

proposta incluía que todos os custos com o atendimento às vítimas de violência doméstica fossem, na 

íntegra, suportados pelas Autarquias, não só os custos das instalações e dos equipamentos necessários, 

como os custos com os técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Nesse mesmo protocolo, previsto para um período de dois anos, vinha estabelecido a verba que 

cada município teria de colocar para que o gabinete pudesse funcionar. ------------------------------------------- 

 ---------- Disse que a questão do período de duração do protocolo havia sido sujeito a reparo pela sua 

parte e pela parte dos vereadores das outras Câmaras, já que o combate à violência doméstica se tratava 

de uma questão estruturante que se vinha a arrastar aos anos e não se resolvia com protocolos de dois 

anos. Se não se renovasse o protocolo ao fim dos dois anos, as Câmaras continuariam a suportar os 

custos mas as restantes entidades poderiam acabar com o trabalho em rede. ------------------------------------ 

 ---------- Não existia uma política estruturante nem uma estratégia nacional para erradicar aquele flagelo, 

pois este fenómeno não se resolveria com protocolos de dois anos independentemente de toda a parte 

financeira ser suportada pelas Câmaras. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Mas, apesar dessas reservas, as Câmaras de Sesimbra, Palmela e Setúbal, garantiram que existia 

a disponibilidade de levar a deliberação de Câmara, a proposta de celebrar o protocolo com o 

envolvimento financeiro de 3 mil euros por parte das Câmaras. ------------------------------------------------------ 

 ----------  Tinha já ficado definido que a SEIS contrataria os técnicos que iriam a cada Autarquia, no caso de 

Sesimbra seria na Freguesia da Quinta do Conde, e fariam o atendimento uma vez de semana com a base 

numa lista de atendimento pré-definida pelos mesmos. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que durante a reunião tinha questionado os valores solicitados às Autarquias, uma vez que 

o município de Setúbal tinha uma densidade populacional superior a Sesimbra e Palmela, os valores 

deveriam de ser ajustados tendo esse fator em conta. ------------------------------------------------------------------ 

 ----------  Independentemente dessa questão, já estava pré-indicada uma data para a celebração do 
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protocolo, com a presença da Secretária de Estado da Igualdade e da Cidadania, mas entretanto, na 

sexta-feira passada, haviam recebido um email por parte da SEIES, a indicar que tinham sido 

surpreendidos com a informação por parte da Secretária de Estado, de que o valor solicitado às 

Autarquias tinha sofrido uma alteração, passando de 3 mil para 20 mil euros, ao que CMS respondeu que 

teria de reunir com a Secretária de Estado para compreender o porquê de um aumento tão súbito e tão 

elevado.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Acrescentou que da parte da Administração Central, no âmbito do protocolo, não existia 

qualquer contributo financeiro, todos os custos seriam imputados aos Municípios, às restantes entidades 

em rede caberia os contributos com os recursos naturais, técnicos e humanos das suas respetivas 

competências. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Entretanto, já tinham solicitado a reunião com a Secretária de Estado e estavam a aguardar o 

agendamento da mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Relativamente à recomendação da criação de uma casa de abrigo referida no documento, disse 

que o Conselho Local de Ação Social de Sesimbra para além de ter em rede uma série de entidades, como 

a Segurança Social, o Instituto do Emprego e Formação Profissional e forças de segurança, tinha também 

natureza jurídica definida em portaria para exercer a competência de definir e identificar as necessidades 

de apoio social existentes em cada território. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Referiu que na reunião realizada com o CLAS, há cerca de 15 dias atrás, a Diretora da Segurança 

Social de Setúbal, Dra. Natividade Coelho, tinha referido que a Península de Setúbal, naquele momento, 

não necessitava de casas de abrigo. As respostas existentes para prestar o acolhimento de casos 

identificados eram mais do que suficientes. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que uma casa de acolhimento não poderia ser criada por iniciativa própria e exclusiva do 

município, mas sim em articulação com a Segurança Social. Quando a própria dizia que não existia a 

necessidade de criar uma casa de abrigo, a Câmara de Sesimbra não equaciona em avançar para a sua 

criação, que, de qualquer das formas, só poderia ser validada pela Segurança Social. -------------------------- 

 ---------- Acrescentou que a CMS estava a providenciar a criação de uma residência temporária para 

situações de pessoas que ficassem desalojadas e tivessem de rapidamente encontrar uma solução. Não 

para o caso de vítimas de violência doméstica, mas para pessoas que perdessem as habitações para 

catástrofes como incêndios ou no caso de habitações que estivessem impróprias para alojamento. ------- 

 ---------- Referiu que existia uma linha específica de Segurança Social para atendimento dessas situações, o 

problema era que a linha não estava a conseguir dar resposta com rapidez a todas as solicitações, pelo 
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motivo de não ser possível alugar casas e/ou quartos. Todos sabiam como estava a parte especulativa dos 

arrendamentos das casas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Muitas vezes, quando a Segurança Social era confrontada com uma situação de despejo ou com 

uma situação de calamidade que obrigasse uma família a sair da sua casa, não tinha a resposta adequada 

para dar, e outras vezes a solução era muito longe da área de residência habitual das famílias a realojar. 

 ---------- Não era concebível que uma família com filhos tivesse de ser realojada, como já havia acontecido, 

em Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A residência temporária seria uma casa fornecida pela CMS, onde se iria ainda realizar obras, e 

seria gerida pela Cooperativa de Solidariedade Social Cercizimbra, que se encontrava em rede na parceria 

daquele projeto e a sua cultura estava muito enraizada no Concelho. ----------------------------------------------- 

 ---------- No que dizia respeito ao agressor disse que muitos deles tinham problemas ou de alcoolismo ou 

de foro psiquiátrico e a situação deveria de ser enquadrada a nível do poder judicial e não em 

competências dos técnicos da CM. Mesmo os técnicos que estariam em processo de contratualização no 

âmbito do protocolo referido, não previam nas suas funções lidar com as questões do agressor, mas sim 

dar as respostas previstas, a nível nacional e territorial, às necessidades das vítimas.--------------------------- 

 ---------- A questão do relacionamento com o agressor teria de ser em âmbitos completamente diferentes 

daquilo que eram as competências de uma Autarquia ou as áreas de intervenção dos técnicos municipais.

 ---------- Disse que todas as questões abordadas eram áreas sobre as quais, mesmo sem a aceitação da 

delegação de competências, a CMS estava a pensar avançar. Mesmo não sendo a sua responsabilidade 

direta, a Câmara estava a assumir essas responsabilidades a custos exclusivamente seus. Tudo aquilo 

implicava a contratação de técnicos, disponibilização de meios e de despesa. O gabinete de apoio não 

poderia ser uma mera sala das instalações da CMS, porque requeria requisitos muito rigorosos. ----------- 

 ---------- Por fim, disse que votar contra um orçamento da Câmara dizendo que se deveria de cortar as 

despesas e passado uns meses se criar propostas, quer da parte de organismos do Estado, quer da parte 

das bancadas da Assembleia Municipal, para que a CMS aumentasse as suas despesas com a contratação 

de técnicos para os apoios mencionados, não era coerente. Tinha de existir alguma coerência entre 

aquilo que era as despesas da Câmara, fosse a nível dos Recursos Humanos, fosse a nível dos recursos 

físicos e despesas envolvidas, e as propostas apresentadas simultaneamente para que a Câmara 

aumentasse essas mesmas despesas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse que certamente a Comissão Sociocultural iria fazer a diligência no 

sentido de convidar a Vice-Presidente a estar presente na reunião, o que lhe permitiria apresentar o 
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desenvolvimento dos contactos iniciados e explicar de que forma o futuro protocolo abrangeria aquelas 

ações que deveriam de ser contempladas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não havendo mais intervenções a Presidente da AMS submeteu à votação, com a concordância 

do Grupo Municipal proponente, baixar à Comissão Sociocultural, a Recomendação com o título “Criação 

do Gabinete de Apoio ao Cuidador Informal de Sesimbra”, tendo sido aprovado por unanimidade. ------ 

 ---------- A Presidente da AMS cedeu depois o uso da palavra ao Deputada Luísa Carvalho, para que 

apresentasse a recomendação com o título: “Atualização do Plano Estratégico para o Turismo de 

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

 ----------  “O turismo é assumido como uma atividade económica estratégica para Portugal e, 

naturalmente, é um setor tradicionalmente importante para Sesimbra contribuindo para a criação de 

riqueza, de emprego e para a criação e sobrevivência de negócios predominantemente locais. A atividade 

económica do turismo tem de se configurar cada vez mais como uma atividade sustentável e capaz de 

contribuir para a preservação da identidade local e do património cultural e natural, numa perspetiva de 

longo prazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Colocando-se novos desafios à atividade turística em virtude de várias realidades, onde se podem 

elencar: os novos perfis de turistas (geração y ou millenium, geração z ou i-gen silver hair tourist, etc..), a 

emergência de novos destinos, a tecnologia e as redes sociais, os modelos de negócio multiplataforma 

(airbnb, entre outros), o estilo de vida e a sustentabilidade, o ambiente e as alterações climáticas, entre 

outros, trazem novos reptos a mercados “maduros” com apostas tradicionais mais centradas em sol e 

praia ou gastronomia. Tudo isto pode influenciar a procura de destinos turísticos, impacta sobre a oferta e 

sobre as politicas e regulação que pode ser levada a cabo pelo município. -----------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, verifica-se que o município de Sesimbra tem um Plano Estratégico para o 

Turismo (PET) datado de 2011, com um diagnóstico baseado em dados de 2007 e anos anteriores… ora 

muitas realidades que movimentam e afetam o setor têm um caráter dinâmico e alteraram-se 

profundamente nestes 8, para mais, anos que passaram desde essa data. Considera assim o Grupo 

Municipal do Partido Socialista que seria pertinente fazer um ponto de situação e rever o PET à luz das 

novas tendências e desafios em curso neste setor considerado estratégico para o nosso concelho, 

possibilitando definir, com maior clareza, quais as opções e modelo de desenvolvimento turístico desejável 

para Sesimbra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, o Grupo Municipal do PS recomenda à Câmara Municipal de Sesimbra a revisão 

Plano Estratégico para o Turismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Da presente Recomendação, após aprovada, deverá ser dado conhecimento à Câmara Municipal 

de Sesimbra, Juntas de Freguesia do concelho, órgãos de comunicação social local e regional. ---------------  

 ---------- O Grupo Municipal do Partido Socialista ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sesimbra, 22 de fevereiro de 2018” --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usando da palavra, a Deputada Luísa Carvalho, cumprimentou todos os presentes e disse que o 

GM do PS propunha a atualização do Plano Estratégico já que se tratava de um instrumento de 

planeamento importante para o desenvolvimento do turismo em termos de política pública. --------------- 

 ---------- Também tendo em conta que se tratava de um setor relevante para a economia de Sesimbra e 

teria de ser gerido numa perspetiva de longo prazo, consideravam que o documento que se encontrava 

em vigor, baseado em dados de 2007 e lançado em 2011, já não tinha em conta novos cenários, novos 

perfis turistas, a geração milénio, a emergência de novos destinos, a digitalização, os modelos de negócio 

em plataforma e cade vez mais o serviço Airbnb, que cada vez mais poderia deixar de fazer sentido o 

lançamento de determinadas infraestruturas.  ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Também referiu as questões da sustentabilidade e das alterações climáticas. -------------------------- 

 ----------  Todo este conjunto de questões davam sentido a que se procedesse a uma atualização do plano 

para uma mais eficiente gestão daquele setor considerado estratégico para a economia local. -------------- 

 ----------  Usou da palavra o Deputado João Valente que disse que o GM da CDU avaliou a Recomendação 

e detetou que Sesimbra não poderia ficar isolada da região. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Uma vez que o Governo atual tinha uma estratégia nacional, a Estratégia Turismo 2027 e uma 

visão a nível regional, propôs que a Recomendação baixasse à Comissão de Líderes ou à Comissão de 

Desenvolvimento Económico, cuja coordenação era feita por parte do PS. ---------------------------------------- 

 ---------- De seguida, usou da palavra o Deputado Miguel Ribeiro e disse que o MSU concordava com o 

teor da Recomendação e achavam que o Setor do Turismo era um setor dinâmico, e dada a sua 

importância para o Concelho de Sesimbra, esse dinamismo justificava que o Plano Estratégico para o 

Turismo pudesse ser reanalisado e adaptado às circunstâncias atuais. ---------------------------------------------- 

 ---------- Apesar de ser uma questão a ser definida a nível nacional, não concordavam que o Município 

tivesse de aguardar que isso acontecesse para tomar uma posição. Deviam de o fazer desde já e 

posteriormente fazer os ajustes necessários de acordo com o que fosse a perspetiva nacional.  ------------- 

 ---------- Sugeriu que fosse alterado o final da Recomendação. Onde se lia: “Face ao exposto, o Grupo 

Municipal do PS recomenda à Câmara Municipal de Sesimbra…”, deveria se ler: “ A Assembleia Municipal, 

reunida no dia 29 de março de 2020, recomenda à Câmara Municipal de Sesimbra…”, e, na última frase 
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do texto, sugeriu que a redação passasse a ser a seguinte: “Após a sua aprovação, deverá ser dado 

conhecimento da presente Recomendação à Câmara Municipal de Sesimbra, Juntas de Freguesia e 

Assembleia de Freguesia do Concelho e Comunicação Social Local e Regional.” ----------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que o GM do MSU votaria favoravelmente àquela Recomendação caso esta fosse 

submetida a votação, mas se existisse um consenso global para que baixasse à Comissão respetiva, 

estaria também de acordo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Presidente da AMS disse que, visto que aquele Plano Estratégico tinha uma amplitude 

transversal a várias matérias, seria adequado incluir a Comissão de Líderes na reunião, para além da 

Comissão de Desenvolvimento Económico mencionada pelo Deputado João Valente. ------------------------- 

 ---------- De seguida, cedeu o uso da palavra ao Deputado Lobo da Silva, que começou por dizer que o PSD 

iria aguardar pela decisão da bancada do PS de baixar o documento à respetiva Comissão. Acrescentou 

que a sua intervenção não seria relativamente ao documento mas sim ao Turismo. ---------------------------- 

 ---------- Disse que todos certamente tinham vindo a acompanhar o fenómeno do turismo, mas gostaria 

ainda assim de alertar para um fenómeno que estaria a vir da América do Sul para a Europa e que se 

constava que já havia chegado a Portugal, nomeadamente, o turismo sexual.  ----------------------------------- 

 ---------- Certas localidades eram apetecíveis e teriam de estar atentos a esse fenómeno. --------------------- 

 ---------- Usando da palavra, o Deputado Paulo Caetano perguntou se a sugestão do GM da CDU era que a 

Recomendação baixasse à Comissão de Líderes ou à Comissão de Desenvolvimento Económico. ----------- 

 ---------- O Deputado João Valente respondeu que a sugestão era que o documento baixasse a ambas as 

comissões. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Paulo Caetano disse que estavam perfeitamente de acordo que o documento 

baixasse a ambas as comissões, pois o objetivo daquele documento era precisamente que o assunto fosse 

discutido, fosse a nível de Assembleia ou a nível de comissões para que a recomendação reproduzisse 

efeitos e de facto a Câmara aceitasse olhar para o Plano Estratégico de Turismo que se encontrava 

ultrapassado, pois as dinâmicas turísticas atuais não tinham nada a ver com as dinâmicas turísticas de há 

uma década atrás. Já na altura em que o Plano Estratégico tinha sido aprovado, havia-se reconhecido que 

à velocidade a que as coisas estavam a passar e com a crise económica que pairava no ar naquela altura, 

o mesmo teria de ser revisto muito rapidamente.------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sendo a discussão sobre a Recomendação feita a nível de comissões, acreditavam que a 

qualidade do documento seria melhorada e aceitavam que o mesmo baixasse às respetivas comissões. - 

 ----------  De seguida, foi cedido o uso da palavra ao Presidente da CMS, que começou por dizer que do 
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ponto de vista do Município não via nenhum inconveniente que a Recomendação baixasse à Comissão. - 

 ---------- Disse que tinha existido uma alteração no paradigma daquilo que eram os pressupostos da 

estratégia turística, não só a nível do Concelho, mas particularmente pela alteração significativa naquilo 

que era a definição e as atribuições das entidades regionais de turismo. ------------------------------------------- 

 ---------- O Plano Estratégico, iniciado em 2009 e aprovado definitivamente em 2011, tinha sido feito num 

contexto particular, no sentido em que no ano de 2008 havia sido extinta a Região de Turismo da Costa 

Azul e sido criada uma mega região de turismo de Lisboa e Vale do Tejo, que comportava cerca de 5 ou 6 

núcleos, indo de Sesimbra até Fátima, e a sua Sede era em Santarém.  ---------------------------------------------  

 ---------- A Região de Turismo Lisboa e Vale do Tejo, na época, tinha atribuições muito genéricas e não 

tinha atribuições de planeamento estratégico a nível do turismo, mas em 2013 foi criada a nova entidade 

Regional de Turismo da Região de Lisboa, e essa sim já tinha um conjunto significativo de atribuições com 

um contexto completamente diferente do contexto do Município de Sesimbra, que num quadro de 

competitividade, até com extinção da Região de Turismo da Costa Azul, tinha muitas matérias que 

constavam que tinham sido implementadas e bem aproveitadas, porque os números demonstravam que 

ao longo desses anos os resultados haviam sido, no mínimo, satisfatórios, apesar de aceitar que pudesse 

existir alguma discordância nesse sentido. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No ano de 2013, com a criação da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, passou a 

haver atribuições no quadro do Planeamento Estratégico em articulação com a estratégia nacional. 

Curiosamente, desde essa altura que o Município de Sesimbra fazia parte da Comissão Executiva dessa 

mesma Entidade Regional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No final do ano de 2018, houve também uma alteração significativa, embora não pública, em que 

a Entidade Regional passava a ter responsabilidade na promoção turística, com designação técnica de 

Promoção Interna, no mercado nacional e extensível a Espanha, nomeadamente, toda a Península 

Ibérica.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Promoção Externa pertencia à Agência Regional de Promoção Turística da Região de Lisboa 

(ATL), que até dezembro de 2018 tinha a promoção turística apenas da Região de Lisboa, a partir de 2018 

tinha existido uma alteração aos estatutos da Entidade Regional de Turismo de Lisboa e também uma 

alteração aos estatutos da Associação de Turismo de Lisboa, em que esta passou a ser responsável pela 

promoção interna e externa de toda a Área Metropolitana de Lisboa. ---------------------------------------------- 

 ---------- Portanto, a partir do ano de 2019, todo o Planeamento Estratégico seria feito e assente através 

da relação entre a Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa e a Associação de Turismo de 
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Lisboa. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que acreditava que brevemente seria necessário um visto do Tribunal de contas de acordo 

com a legislação em vigor. Para a Associação do Município, havia uma Associação de Direito Privado, 

como era o caso da ATL, que era presidida pela Câmara Municipal de Lisboa. Esperava que na próxima 

sessão da AMS tivessem condições de levar a proposta da Associação do Município de Sesimbra, a ATL, 

até porque era esta que tinha esse peso institucional, bem como o peso do financiamento, por protocolo 

com Turismo de Portugal, para a promoção no mercado interno e externo de toda a Área Metropolitana 

de Lisboa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que o contexto e o paradigma era completamente diferente, o paradigma que tinha hoje, 

no quadro das orientações resultantes da nova Entidade Regional de Turismo desde o ano de 2014, era 

que o Plano Estratégico era um Plano Estratégico Regional. A cidade de Lisboa aparecia como hub desse 

plano estratégico, criando uma série de centralidades com produtos diferenciadores, que permitiam 

complementar na diversificação de produtos essa mesma centralidade de Lisboa. ------------------------------ 

 ---------- Referiu ainda que existia o Plano Estratégico 2015-2019, da Região de Turismo de Lisboa, que 

estava em vigor e que tinha resultado de um conjunto significativo de abordagens ao longo de 2 anos, 

com todos os operadores, públicos e privados, ligados ao turismo, de toda a região. Sesimbra fazia parte 

de uma das centralidades que era a Centralidade Arrábida, conjuntamente com Palmela e Setúbal.  ------ 

 ---------- A aposta que se tinha vindo a fazer era através do Plano Estratégico Regional de Turismo de 

Lisboa, inclusivamente, os Municípios de Sesimbra, Setúbal e Palmela, agora com a nova realidade de 

passar o âmbito da promoção turística para a ATL, tinham o objetivo de se associarem, mas também de, a 

nível interno e individual, poderem se afirmar. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Indicou que estava já agendado para dia 4 de junho, o lançamento da marca Território Arrábida, 

por via dos 3 municípios em parceria com a Entidade Regional de Turismo de Lisboa. -------------------------- 

 ---------- Disto isto, não discordava efetivamente que houvesse uma recomendação de reavaliação do 

Plano Estratégico de Turismo, mas o paradigma era completamente diferente e era isso que tinham vindo 

a discutir quer no seio da Entidade Regional de Turismo, quer no seio da relação com os operadores 

privados de turismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Se naquele momento se circunscrevessem àquilo que era o território de Sesimbra, o que fazia 

falta era um plano de ação e não um plano estratégico. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que estavam a fazer algum trabalho de consolidação de dados para se perceber, no 

quadro daquilo que era a preparação e que já tinha sido adjudicado, o novo Plano Estratégico 2020/2024, 
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que vinculava todos os agentes e operadores da região de Lisboa. Nesse sentido, estavam a fazer uma 

avaliação conjunta com todos os operadores, com Palmela, Sesimbra e Setúbal no quadro da 

centralidade, mas também em Sesimbra, percebendo as dinâmicas locais. ---------------------------------------- 

 ---------- Disse que iria informar relativamente a alguns números, para se ter alguma perceção do que era 

a realidade de alguma informação mais macro. Por um lado, com valores absolutos, outros através de 

algumas amostras daquilo que era a influência do setor ao longo dos últimos anos no território de 

Sesimbra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Na Região de Lisboa, entre 2013 e 2017, a procura turística em termos de dormidas tinha crescido 

66% e Portugal 57%. Relativamente aos territórios municipais, a cidade de Lisboa era aquela que tinha 

uma percentagem maior de crescimento. No que dizia respeito a proveitos, Lisboa tinha tido um 

aumento de 81,7% nos estabelecimentos hospedeiros. Estes números eram de unidades hoteleiras, 

hotéis ou empreendimentos turísticos, não incluía os números do alojamento local. --------------------------- 

 ---------- Essa percentagem correspondia a um aumento de 587 milhões para 1000 milhões de euros em 4 

anos. No caso de Sesimbra, entre 2013 e 2017, tinha existido um crescimento de 63%, na linha do que 

tinha sido toda a região de Lisboa, passando das 121 mil dormidas para 197 mil, nos alojamentos 

hoteleiros convencionais. De 2015 para 2016, passou de 164 mil para 179 mil e de 2016 para 2017, 

passou de 179 mil para as 197 mil. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O peso dos turistas estrangeiros na região de Lisboa representava em 2017, 72%, e os turistas 

nacionais 28%, uma realidade de que Sesimbra difere ligeiramente. ------------------------------------------------ 

 ---------- Sesimbra, nos indicadores de capacidade de alojamento, dormidas e proveitos totais, tinha 

números próximos, em termos percentuais, da região de Lisboa, mas com uma nuance muito particular. 

Em termos de capacidade de alojamento convencional de camas, Sesimbra apresentava em 2015, 1101 

camas, em 2016, 1154 camas e entre 2016 e 2017 existiu uma redução de 120 camas, passando para 

1124. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Os proveitos totais tinham passado de 8 milhões e 134 mil, para 10 milhões e 595 mil euros em 

2017. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que existiam dados interessantes no gráfico referente às dormidas nos alojamentos 

turísticos no Município de Sesimbra, pois verificava-se um bloco muito idêntico entre abril e outubro, 

com um ligeiro pico maior no mês de agosto. Mas o índice de dormidas entre abril e outubro era de facto 

muito elevado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Os meses de novembro, dezembro e janeiro estavam identificados como sendo os meses com 
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menor procura turística. Isso era um indicador para aquilo que era o planeamento e as ações a 

desenvolver no Município de Sesimbra. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que no ano de 2018, Sesimbra, com uma amostra de 70%, tinha uma quebra de 2% face 

ao número de dormidas do período homólogo, muito em linha com a região de Lisboa, já Lisboa, no seu 

todo, tinha um crescimento positivo acima de 1%, com a particularidade daquilo que eram os mercados 

tradicionais, como Espanha, Alemanha, Reino Unido, Itália e França, que estavam em queda, alguns até 

com quedas superiores a 7%. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Havia uma realidade incontornável, 3 mercados particularmente emergentes, a Escandinávia, 

com um percentual acima dos 2%, o Brasil e os Estados Unidos da Améria, que representava um 

crescimento, no ano de 2018 face ao ano de 2017, de 22% e era hoje o 4º mercado em termos absolutos 

de dormidas na região de Lisboa, mas que não tinha influência em Sesimbra. Não estava no top 6 das 

Nacionalidades de 2018 que tinham dormidas efetivas em Sesimbra. ----------------------------------------------- 

 ---------- Independentemente de existir um decréscimo em termos de número de dormidas, havia um 

aumento significativo do Revpar (valor por dormida), e os números, apesar das dormidas terem 

diminuído, aumentou os proveitos em 7,6%. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em termos mais macroeconómicos, a nível local, com uma amostra que representava todo o 

tecido sediado em Sesimbra com exceção dos empresários em nome individual, economia social e 

administrações públicas, tinha existido um aumento do volume de negócios globais, entre 2016 e 2017, 

de 23,4%. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O emprego, sobretudo no setor do turismo, onde se destacava o CAE de alojamento e 

restauração, tinha tido um crescimento de 5,6% e nos serviços globais de 5,15%. ------------------------------- 

 ---------- O volume de negócios, na área de alojamento e restauração, que era um dos principais 

indicadores daquilo que era a economia ligada ao setor do turismo, havia representado uma evolução de 

29 milhões para 35 milhões de euros, com um crescimento de 22% entre 2016 e 2017. ----------------------- 

 ---------- Os serviços, com os CAES com ligação exclusiva ao turismo, haviam sofrido um aumento de 18%, 

de 60 milhões para 71 milhões de euros. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Estes números significativos representavam bem a evolução do turismo em Sesimbra em 

evolução de alojamentos locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Em 2009 no início do plano estratégico do turismo, estavam registados e licenciados 8 

alojamentos locais, no final de 2018 estavam registados 672 e no final de março de 2019 já tinham mais 

51. O crescimento foi gradual, existindo 8 alojamentos em 2009, 17 alojamentos em 2010, 19 
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alojamentos em 2011, 25 alojamentos em 2012, passando para 625 alojamentos no ano de 2016, e para 

426 alojamentos no ano de 2017, e por fim, 672 alojamentos no ano de 2018. ----------------------------------- 

 ---------- Tratava-se de números que a própria Entidade Regional de Turismo não tinha com a precisão 

necessária. No quadro da região de Lisboa estimava-se que 50% do alojamento já era alojamento local, e 

em Sesimbra, no final de 2018, 1100 camas eram de alojamento convencional e 2413 camas de 

alojamento local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No que dizia respeito a todos os operadores ligados a empresas de animação turística, desde as 

empresas de turismo marítimo, turismo de natureza e operadores culturais, também no ano de 2009 

estavam registados apenas 5 agentes de animação turística e, naquele momento, já estavam registados e 

a operar em Sesimbra, 73 agentes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que das empresas de turismo marítimo, até porque a aeronáutica era um dos produtos core 

de Sesimbra, estavam registadas 3, e no final do ano de 2018, já estavam 33 registadas. ---------------------- 

 ---------- Referiu que o City Short Brake era o principal ativo core da cidade de Lisboa, já em Sesimbra, 

pelos números que tinham, não se tratava de um produto diferenciador. Mesmo com o investimento 

feito no património, que resultava num aumento, os números identificados como sendo de visitantes por 

património dos últimos 3 anos, revelavam que seria necessário um maior investimento na divulgação do 

património e através do mesmo aumentar o número de dias de presença dos visitantes no Concelho.  --- 

 ---------- Indicou que o Museu Marítimo recebera 6500 visitas em 2016, 6000 visitas em 2017 e 7300 em 

2018. A Capela do Espírito Santo estava em decréscimo como 1600 visitas no ano de 2016, 1400 em 2017 

e 1100 em 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Curiosamente, um dos produtos que estava naquele momento em aposta de promoção 

diferenciadora na região de Lisboa, o Birthwatching, tinha vindo a crescer também no espaço da Lagoa 

Pequena, duplicando o número de visitantes entre os anos de 2016 e 2018, estando quase próximo dos 

números do Museu Marítimo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O facto do City e Short Brake não ser de facto o core principal de Sesimbra, independentemente 

de não terem os dados absolutos dos visitantes do Castelo de Sesimbra e do edificado do Cabo de 

Espichel que era um importante ativo do ponto de vista de criação daquilo que era o Património Cultural 

visitável para este produto, a verdade era que, na preparação do novo programa do Plano Estratégico 

Regional 2020/2024, estavam elencadas as tendências que serviriam de suporte e que já haviam servido 

inclusivamente para o Caderno de Encargos, como por exemplo: as tecnologias de informação e 

comunicação como veículo condutor da nova economia; a expansão das redes sociais; os consumidores 
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mais informados e exigentes; maior enfoco na oferta customizada; o crescimento do turismo sénior; o 

crescimento do X-tra money to spend -“solteiros com poder de compra”; o aumento dos casais sem 

filhos; a crescente importância da saúde e aquisição de hábitos saudáveis; a economia partilhada; as 

alterações climáticas e maior importância; a diversificação de fontes de financiamento; o crescimento da 

combinação férias e negócios; emergência de novos destinos; o crescimento da indústria de cruzeiros; 

desafios mais centralizados; descentralização dos pontos de interesse; dinamização dos eventos Meeting 

Industry em duas vertentes, nos territórios mais pequenos, a captação desses eventos, e no caso de 

Lisboa, com a necessidade da criação de uma nova infraestrutura que permitisse a realização e a atração 

desse core; a diversificação de segmentos, a economia digital; o crescimento sustentável; os transportes e 

infraestruturas; entre outros. Todos estes pontos tratava-se de tendências que estavam a ser avaliadas 

no quadro do novo Plano Estratégico Regional.   -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Nesse mesmo quadro também se previa uma necessidade de investimento adicional em 

infraestruturas por parte dos municípios, nomeadamente nos serviços urbanos e nos serviços básicos de 

gestão de resíduos e de limpeza urbana, devido à estimativa do aumento da procura. ------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que a nível sub-regional, na centralidade Arrábida, existia a importância de 

envolvência dos 3 municípios. A Arrábida era reconhecida, hoje, como uma marca fantástica com uma 

notoriedade maior do que Sesimbra, Setúbal e Palmela juntas, e os produtos e core identificados 

apontavam para o turismo natureza, turismo náutico, turismo residencial e gastronomia. -------------------- 

 ---------- Sesimbra tinha a necessidade da organização de produto para comercialização e venda, os PCV’S, 

o que obrigava a uma partilha e interação muito grande entre operadores privados e operadores públicos 

na relação e criação desses produtos aproveitando os canais online. O site “visit Sesimbra” já estava 

preparado para fazer reservas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Esperavam ainda naquele ano avançar para uma ou duas medidas relativamente ao plano de 

ação, ou que a Câmara assumisse a dianteira do plano de ação por si própria ou então que fosse criada a 

Associação de Turismo de Sesimbra, uma associação de Direito Privado, para atuação local, dentro do 

Território de Sesimbra, não do ponto de vista estratégico porque esse estava à reserva do ponto de vista 

do Plano Regional e da centralidade Arrábida. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomando o uso da palavra, a Presidente da AMS, deixou desde já a solicitação ao acesso dos 

elementos referidos pelo PCMS, para uma melhor análise por parte da Comissão de Líderes e da 

Comissão de Desenvolvimento Económico. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, cedeu o uso da palavra à Deputada Luísa Carvalho, que agradeceu ao Presidente da 
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CMS pelo excelente trabalho e por ter demonstrado ter a lição bem estudada. Acrescentou que era 

sempre bom ouvir uma explicação tão robusta e ficar com a noção de que do ponto macroeconómico 

Sesimbra estava a acompanhar a posição de Portugal, que havia subido do ano de 2009 para o ano de 

2017, da 17ª para a 14ª posição como destino mais competitivo da Europa. -------------------------------------- 

 ----------  Mas a sua preocupação não era só com a perspetiva macro mas também com a perspetiva micro, 

porque às vezes, não se deveria de olhar para os números de uma forma muito global, não colocando em 

causa que os números eram bons, deveria de se olhar para questões como a sazonalidade, e tentarem 

perceber como se poderia colmatar esses problemas. Deveriam olhar para alguns contextos, pois a 

Comissão de Desenvolvimento Económico estava a preparar a sessão temática das pescas e depois faria a 

do turismo, e provavelmente seriam identificados alguns problemas micro e era aí que teriam de intervir.

 ----------  Sabiam que a economia se fazia de ciclos encontrando-se, no momento, num ciclo 

conjunturalmente positivo mas queriam continuar a crescer, não indefinidamente porque julgava não ser 

possível, pelo menos na economia mostrava que isso não era possível, mas manter a consistência, e para 

isso seria necessário trabalhar mesmo nos períodos em que se estava a crescer bem, para quando 

surgissem os desafios, como os mercados pequenos que não tinham tanta procura, nomeadamente, no 

Norte de África, conseguirem estar preparados para reter de uma forma sustentável essa procura, 

preservando também os recursos que tinham. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não havendo mais intervenções a Presidente da AMS submeteu à votação, com a concordância 

do Grupo Municipal proponente, baixar à Comissão de Líderes dos Grupos Municipais e à Comissão de 

Desenvolvimento Económico, a Recomendação com o título “Atualização do Plano Estratégico para o 

Turismo de Sesimbra”, que foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Seguidamente, a Presidente da AMS, deu continuidade aos trabalhos com a Recomendação 

subordinada ao título: “Valorização do comércio Tradicional Local”, subscrita pelo GM do PS, cujo texto 

se passa a transcrever: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- “Num mundo global e altamente competitivo, cada localidade e cada região tem que se afirmar, 

necessariamente, pela diferença, pelo que a torna especial. É essa diferença que a torna mais atrativa 

para quem tem que escolher um destino de férias, de trabalho, de investimento ou para qualquer outro 

objetivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O comércio de uma localidade pode, e deve, ser um dos elementos distintivos e diferenciadores 

entre localidades. O comércio teve, sempre, ao longo da História, um papel relevante em Sesimbra. E o 

comércio continua a ter um lugar muito relevante na vida económica, social e cultural no Concelho. ------ 
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 ---------- Posicionar o comércio como marca diferenciadora de Sesimbra e, simultaneamente, atividade 

económica geradora de emprego, exige a articulação de diferentes e complementares medidas, no âmbito 

de uma estratégia que ligue três áreas de atividade municipal: planeamento urbano e elementos 

arquitetónicos, património cultural e atividades económicas. Assim, impõe-se uma estreita articulação 

entre as três áreas acima referidas e uma visão de conjunto relativamente às mesmas.  ----------------------- 

 ---------- Neste sentido, a Assembleia Municipal de Sesimbra recomenda à Câmara Municipal Sesimbra a 

criação de um Grupo de Trabalho, a funcionar na dependência direta do Presidente de Câmara que detém 

o Pelouro do Turismo, Economia e Desenvolvimento Local e em articulação com a Vice-presidente de 

Câmara que detém os Pelouros do Ordenamento do Território e Urbanismo e da Cultura, tendo por 

missão, no âmbito da Lei nº 42/2017, de 14 de Junho, proceder aos seguintes trabalhos: --------------------- 

 ---------- 1 – De acordo com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do Artº 3º da referida Lei, criar proposta de 

regulamento municipal para a caracterização, mapeamento e definição de critérios para uma 

classificação de «Lojas com História», «Comércio tradicional», «Estabelecimentos de interesse histórico e 

cultural ou social local» e «Entidades de interesse histórico e cultural ou social local» do concelho de 

Sesimbra, de acordo com elementos urbanísticos, culturais e económicos; ----------------------------------------- 

 ---------- 2 – Proceder ao levantamento de todas as «Lojas com História», «Comércio tradicional», 

«Estabelecimentos de interesse histórico e cultural ou social local» e «Entidades de interesse histórico e 

cultural ou social local» existentes no concelho, nos termos do regulamento e dos critérios mencionados 

no número anterior; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 3 – De acordo com alínea d) do nº 1 do Artº 3º da Lei 42/2017, inscrever nos instrumentos de 

gestão territorial, tais como planos diretores municipais, planos de urbanização e planos de pormenor, 

medidas adequadas de proteção e salvaguarda dos estabelecimentos e entidades de interesse histórico e 

cultural ou social local, nomeadamente no sentido de estabelecer condicionantes às operações 

urbanísticas a realizar em imóveis nos quais se encontrem localizados os referidos estabelecimentos ou 

entidades; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 4 - Desenhar e aplicar uma marca ativa e identitária de comércio local integrada na imagem para 

o concelho recentemente apresentada, a partir da qual diversos conteúdos devem ser produzidos, 

nomeadamente um guia de lojas, atividades conjuntas das lojas, coleções de produtos, prémios, bem 

como a preparação de proposta de atribuição de um conjunto de benefícios associados, a submeter 

oportunamente aos órgãos municipais competentes; -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O objetivo a alcançar com as atividades do Grupo de Trabalho aqui proposto consiste, 
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fundamentalmente, no apoio e promoção do comércio tradicional local como marca diferenciadora no 

concelho, através de medidas geradoras de novos modelos de negócio e mais emprego, garantindo a 

continuação renovada de um setor com enorme valor patrimonial, cultural e económico, sob o mote 

«Preservar inovando». ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Recomendação deverá ser dada a conhecer à Câmara Municipal de Sesimbra, Juntas de 

Freguesia do concelho, Associação de Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal e órgãos de comunicação 

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

 ---------- Usando da palavra, o Deputado Paulo Caetano, disse que esta Recomendação havia sido 

remetida para o PAOD da sessão realizada a 22 de fevereiro, onde não tinha sido possível apresentá-la, 

passando para a sessão de março. Entretanto, durante esse espaço de tempo, tinham sido oferecidos 

contributos pelo Grupo Municipal da CDU relativamente à inclusão Lei n.º 42/2017. --------------------------- 

 ---------- A Recomendação estava alterada em função dos contributos fornecidos, os quais agradeciam, 

embora não lhes parecesse que o documento original intencionasse ou sequer propusesse que a Câmara 

se sobrepusesse à Lei geral. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ainda assim, incorporaram uma série de informações retiradas da Lei n.º 42/2017, resultando daí 

a Recomendação final. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- De seguida, foi cedido o uso da palavra ao Deputado João Pólvora para que fizesse a 

apresentação do documento, que começou por cumprimentar todos os presentes e dizer que o PS 

considerava que o comércio local tinha um lugar importante na vida económica, social e cultural do 

concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acreditavam que o comércio local podia e devia de ser um elemento distintivo e diferenciador 

que tornasse um destino turístico, um destino de residência e um destino de investimento mais atrativo. 

 ---------- Assim sendo, no âmbito da Lei n.º 42/2017, propunham a criação de uma Comissão, da 

dependência do Presidente da CMS, uma vez que tinha os pelouros basilares nessa área de atuação, e em 

articulação com a Vice-Presidente, que também tinha pelouros relevantes no âmbito daquela proposta, e 

daí, que essa comissão, de acordo com a Lei mencionada, criasse uma proposta de regulamentação 

municipal para a caracterização, mapeamento e definição de critérios para uma classificação de lojas com 

história, de comércio tradicional, entre outros, e que procedesse ao levantamento de todas essas lojas. - 

 ---------- Tinham também a questão de inscrever nos instrumentos de gestão territorial o levantamento 

que pudesse caraterizar a situação que tivesse sido feito e depois a parte de desenhar e aplicar, no 

âmbito da estratégia da imagem definida, uma marca ativa identitária desse mesmo comércio integrado 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 20  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 40 de 58 

 

 

nessa imagem já apresentada, de forma a se poder valorizar e promover o comércio local. ------------------ 

 ---------- Foi cedido o uso da palavra ao Presidente da CMS, que começou por dizer que da leitura que se 

fazia da Recomendação, o que se recomendava à Câmara era a elaboração de um regulamento o restante 

resultaria dos procedimentos dessa mesma criação. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Teria de ser nomeada uma equipa técnica com um responsável, que seria o Presidente ou a Vice-

Presidente da CMS, não poderiam ser os dois, independentemente do envolvimento de ambos. ----------- 

 ---------- Referiu que a Lei n.º 42/2017 havia sido votada favoravelmente pelo PCP e tinha existido apenas 

uma abstenção do PSD. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que tinha tido a oportunidade de acompanhar a respetiva lei, no quadro que 

desempenhava da Associação Nacional de Freguesias e até com um parecer que não havia acompanhado 

muito bem o raciocínio final da lei. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  No pressuposto dos regulamentos municipais e de se perder alguma universalidade naquilo que 

era a salvaguarda desse mesmo património, teriam sempre de haver critérios claros, a lei identificava 

alguns critérios, e um regulamento municipal poderia adensar, ligeiramente alterar alguns deles e/ou 

criar alguns benefícios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Lei tinha sido criada sobretudo para a cidade de Lisboa, onde algumas lojas que eram 

arrendadas estavam a ser despejadas para outros fins, existindo uma necessidade de salvaguarda 

daquele património histórico. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Há época, na Associação Nacional de Freguesias, a única questão que havia colocado foi a 

questão da matéria ser revertida em regulamentos municipais, com possibilidade de alteração dos 

critérios, e que existisse a diferenciação de município para município daquilo que poderiam ser alguns 

benefícios que fossem criados ao abrigo da lei, o que no fundo não traria aquele princípio da 

Universalidade, Igualdade e Transparência de alguma imparcialidade entre municípios e poderiam haver 

diferenciações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Deveria de ser a própria lei a verter aquilo que era os critérios claros definidos para poder ser 

reconhecida uma loja histórica e uma loja tradicional. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que já havia entrado um requerimento na Câmara relativamente àquela matéria e com 

certeza que a Assembleia Municipal, a seu tempo, iria apreciar, ao abrigo da disposição legal, o 

regulamento com as respetivas pronuncias sobre o mesmo. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- O facto de o comércio local ser um pilar ou ser atrativo, serviria para Sesimbra como serviria para 

Freixo de Espada à Cinta. Pois sendo aqui, seria em outro lado qualquer, mas sendo Sesimbra um destino 
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turístico e com uma economia com alguns números mais micro, era na estratégia do turismo e também 

na estratégia que eventualmente poderia passar pela criação da Associação Municipal de Turismo ou pela 

Câmara assumir por si o plano de ação, que se identificava as lojas tradicionais e que se deveria de fazer a 

diferença de lojas tradicionais como elemento fundamental daquilo que eram os elemento a fazer parte 

da Associação e obviamente na criação dos produtos de comercialização e venda. ----------------------------- 

 ---------- A exemplo de outros Concelhos, como, Cascais, Óbidos, Setúbal numa versão mais reduzida e a 

própria ATL, identificavam as lojas de interesse tradicional como sendo elementos fundamentais na 

estratégia de desenvolvimento turístico e na criação dos PCV’S (Produtos de Comercialização e Venda) de 

atratividade para esse território. Obviamente, estava tudo enquadrado. ------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que ao abrigo de um requerimento, a CMS já tinha a intenção de avançar com o 

referido na Recomendação, isto seria só juntar o útil ao agradável, com a Assembleia a acompanhar 

aquilo que era o raciocínio da Câmara Municipal de Sesimbra. --------------------------------------------------------  

 ---------- Submetida a votação, foi aprovada, por unanimidade, a Recomendação com o título: 

“Valorização do Comércio Tradicional Local”. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Dando continuidade aos trabalhos, a Presidente da AMS, cedeu o uso da palavra ao Deputado 

José Guerra, para que fizesse a apresentação da Recomendação com o título “Pelo diagnóstico local da 

situação dos cuidadores informais no Concelho”. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Deputado José Guerra referiu que apesar do documento se tratar de uma proposta para a 

CMS, também juntava matérias que tinham ligação a questões governamentais que estariam ainda em 

estudo, e nesse sentido seria preferível que o documento baixasse à respetiva comissão. -------------------- 

 ---------- Assim, a AMS, deliberou por unanimidade, com a concordância do Grupo Municipal proponente, 

baixar à Comissão Sociocultural, a Recomendação com o título “Pelo diagnóstico local da situação dos 

cuidadores informais no Concelho”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, a Presidente da AMS, passou à apresentação da Recomendação subordinada ao 

tema: “Informação on-line”, subscrita pelo Grupo Municipal do BE, cujo texto se passa a transcrever: --- 

 ---------- "A Assembleia Municipal recomenda que os órgãos autárquicos da Câmara Municipal de Sesimbra 

cumpram os deveres de publicação previstos no artº 56 da Lei 75/2013 e o artº 34 do Decreto-Lei 4/2015, 

nomeadamente no que diz respeito à publicação no site de actas, deliberações, e respectivas informações 

relevantes para o conhecimento e apreciação da legalidade das deliberações. ----------------------------------- 

 ----------  Na AML são treze (Alcochete, Barreiro, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Palmela, 

Seixal, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira) as Câmaras que publicam online as propostas que vão a 
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deliberação em Reunião de Câmara e apenas cinco não o fazem. ----------------------------------------------------- 

 ----------  A informação enviada aos deputados municipais com a OT e assuntos a debate na sessão de 

Câmara também não vem acompanhada com os documentos que irão ser votados. Como a informação do 

Executivo à população, só vem com as deliberações, ficando-se sem saber exactamente o que se votou. 

Estes documentos não podem ficar por dar conhecimento até à publicação das actas completas, que 

também não se fazem deles acompanhar, devido ao espaço temporal que decorre entre as deliberações e 

a sua publicação.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal recomenda que todos os órgãos autárquicos publiquem online, 

individualmente em formato PDF e devidamente identificado o assunto, todas as propostas em 

deliberação em cada reunião com a antecedência legal exigida para que seja do conhecimento dos 

interessados em discuti-las na reunião em causa. P’ Bloco de Esquerda José Guerra. ----------------------------  

 ---------- Usando da palavra, o Deputado José Guerra, disse que se tratava de uma Recomendação que os 

Órgãos Autárquicos da CMS, como já acontecia em 13 Concelhos da Associação Municipal de Lisboa, 

Alcochete, Barreiro, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Palmela, Seixal, Setúbal, Sintra e Vila Franca 

de Xira, publicassem online, as propostas que iriam a deliberação em reunião de Câmara, para que, não 

só os Deputados Municipais, como o cidadão em geral tivesse conhecimento das propostas que iriam ser 

votadas e posteriormente as que foram aprovadas.  --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A publicação da ata na sua totalidade, demorava bastante tempo, e para evitar esse período de 

espera, propunha que colocassem online as propostas dos Vereadores à Câmara e a respetiva resolução. 

 ---------- Usou em seguida da palavra a Deputada Sandra Carvalho, que começou por cumprimentar todos 

os presentes e dizer que sentia alguma dificuldade em comentar sobre qual seria o objeto daquela 

Recomendação, pois continha imprecisões jurídicas graves e desconhecia o significado de “Órgãos 

Autárquicos da Câmara”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que sabia existir legislação que regia essa informação que devia de ser prestada e 

publicitada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, as Juntas de Freguesia e Assembleias de Freguesia 

do Concelho, do que se podia constatar verificando rapidamente nos sites, era que cumpriam a lei. A lei 

não obrigava a que as propostas estivessem publicitadas online, obrigava a que as atas estivessem 

publicadas. Era verdade que demorava algum tempo, mas a informação estava lá, e nessas atas, as 

propostas eram totalmente transcritas, com todos os pareceres jurídicos que existiam e todos os pontos 

necessários. Portanto, a proposta estava disponível para se poder analisar. --------------------------------------- 
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 ---------- Como era bem sabido, as propostas, quando eram feitos os seus agendamentos e mesmo no seio 

da discussão, muitas das vezes sofriam alterações, e provavelmente por essa razão, a lei terá obrigado à 

publicitação das atas e não das propostas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim sendo, além da imprecisão da Recomendação, bem como o facto de os Órgãos da 

Assembleia Municipal, Câmara Municipal, Assembleias e Juntas de Freguesia do Concelho, estarem a 

cumprir a lei, apesar de não cumprirem o prazo, mas nem todas cumpriam, não era com a publicação das 

propostas que se iria cumprir a lei. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que a Recomendação não tinha nenhuma razão de ser e havia razões objetivas, 

técnicas e provavelmente até jurídicas para que ela não tivesse seguimento. ------------------------------------- 

 ----------  Tomou o uso da palavra o Deputado Miguel Ribeiro que disse que a sua intervenção seria no 

sentido do referido pela Deputada Sandra Carvalho. Tratava-se realmente de uma Recomendação com 

muitas imprecisões, nomeadamente, jurídicas. A lei não impunha os deveres de publicação referenciados 

no documento, e do que conhecia, os deveres de publicação eram devidamente cumpridos, com um ou 

outro atraso, mas a CMS não era certamente a única que incorria nesse tipo de situação. -------------------- 

 ---------- Recomentou ao Deputado José Guerra que quando apresentasse recomendações daquela 

natureza, tentasse verificar melhor o seu enquadramento jurídico. Acrescentou que a Recomendação 

deveria de ser retirada e não fazia sentido que baixasse à respetiva Comissão. ----------------------------------- 

 ---------- Realçou um problema importante, que tinha vindo a ser debatido na campanha eleitoral, 

nomeadamente, a melhor forma de informarem os munícipes do que ia sendo feito por parte dos órgãos 

autárquicos. Tratava-se de um assunto importante, mas a Recomendação, em si, não tinha muito sentido.

 ---------- Usando da palavra, o Deputado Lobo da Silva disse que, com toda a frontalidade e sem o querer 

ofender, o Deputado José Guerra devia de ter um “passarinho” que lhe dizia alguma coisa durante a noite 

e depois resolvia fazer aquelas recomendações que, com toda a honestidade e respeito, não faziam 

sentido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que percebia que alguém pretendesse algumas informações, mas a recomendação não fazia 

sentido, devia de ser trabalhada de outra forma, se é que pudesse ser.  -------------------------------------------- 

 ---------- Recomendou ao Deputado José Guerra que retirasse a Recomendação, pois carecia de outro 

trabalho e outro enquadramento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse não entender a parte da recomendação onde se lia: “Órgãos Autárquicos da 

Câmara”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra a Deputada Bertina Duarte, que após cumprimentar todos os presentes, 
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disse que achava a Recomendação um pouco confusa porque realmente não compreendia o primeiro 

parágrafo em relação ao último. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que ouviu atentamente todas as intervenções relativamente à recomendação, mas não 

havia ficado assim tão chocada com o documento. Embora concordasse com o que maioritariamente 

havia sido referido, no que dizia respeito à referência ao art.º 56 da Lei n.º 75/2013, o enquadramento 

legal feito, estava correto. Não chocava que o Deputado José Guerra tivesse pensado em elaborar aquela 

recomendação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que concordava com todas as intervenções, mas não havia ficado tão chocada 

como a maioria dos colegas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio novamente o Deputado Lobo da Silva, que disse que quando as pessoas tinham 

interesse, apareciam, e se queriam as informações deveriam de estar presentes nas sessões da 

Assembleia e nas reuniões de Câmara, e aí sim, poderiam ouvir e questionar a Mesa, o Presidente da 

Câmara e Vereadores. E era aí que se colocavam as questões e se faziam os esclarecimentos, e não da 

forma que se encontrava entre linhas no documento. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usando da palavra, a Deputada Sandra Carvalho disse que ficava chocada com o documento, 

porque a aplicação do art.º 56 da Lei n.º 75/2013, falava da publicidade das decisões e não da 

publicitação, e eram coisas diferentes, e também o facto de estar referido o art.º 56, mas querendo se 

referir ao art.º 57. Era nesse sentido que dizia que as imprecisões eram graves, grandes e, naquela 

Recomendação, acabavam por perder o sentido. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A mesma questão se aplicava ao art.º 34, que falava das atas e não das propostas. O choque 

devia-se à existência de termos efetivamente jurídicos e que deviam de ser aplicados de forma rigorosa 

numa recomendação daquele gênero. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Da forma que o documento estava constituído, não fazia sentido sequer estar a ser discutido, 

porque não tinha essas condições. Deveria de ser, eventualmente, repensado, reescrito e aconselhado 

com alguém.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou novamente o uso da palavra a Deputada Bertina Duarte, que disse que concordava com a 

Deputada Sandra Carvalho, mas se lessem o Regimento da Assembleia Municipal de Sesimbra com 

alguma atenção, o próprio remetia para a Lei n.º 75/2013. O que considerava de facto era que a 

recomendação estava muito confusa não deixando claro o que era pretendido. --------------------------------- 

 ---------- Concordava que não fazia sentido a referência ao art.º 34 do Decreto-Lei 4/2015, porque ao ler-

se o art.º 56 da Lei n. º75/2013, ficava-se esclarecido e não existia falha nenhuma em relação às atas, mas 
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talvez se devesse de dar a oportunidade de retificação ao documento. --------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, usou da palavra a Presidente da AMS, que começou por dizer que tendo em conta a 

sua função e posição, não poderia ficar indiferente àquela Recomendação. Disse que convidava os 

colegas a visitar outros sites de Câmaras Municipais, onde a Assembleia Municipal estivesse integrada, e 

duvidava que algumas, não incluindo a de Lisboa, fossem capazes de ter uma listagem de áreas nas quais 

eram enquadradas todas as atividades da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Mais do que o enquadramento que a Assembleia Municipal tinha, era importante que pudessem 

compreender que existia uma divulgação de todos os aspetos relacionados com as atribuições, com as 

atas, com os editais e com outras matérias, que se encontravam completamente atualizadas, isto falando 

das questões públicas e não nas questões de reserva para os Deputados. ----------------------------------------- 

 ---------- Realçou que existiam mais 4 aspetos que faziam parte daquilo que era uma metodologia de 

trabalho importante. O primeiro aspeto dizia respeito às Comissões, que estavam constituídas desde o 

início do mandato, de forma específica e com a representatividade política, que para além da análise de 

documentos remetidos por indicação própria enviados pela AMS ou pela CMS, também tinham dinâmicas 

próprias. Acrescentou que as Comissões eram o fórum e espaço de concertação, de divulgação, de 

conhecimento e de abordagem das matérias, das dificuldades, e também, de contributos à melhoria do 

funcionamento da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O segundo aspeto tratava-se de que quando os deputados solicitavam qualquer documentação, a 

mesma era de imediato solicitada à CMS ou ao Presidente da CMS, com o conhecimento dos respetivos 

vereadores, e cujas respostas eram sempre divulgadas não só ao próprio, mas sobretudo também à 

Comissão de Líderes para que todos tivessem conhecimento da resposta. ----------------------------------------- 

 ---------- O terceiro aspeto dizia respeito à preocupação em atender o hábito dos coordenadores de 

comissão, em solicitar não só a presença do Presidente da CMS, como dos Vereadores ou técnicos que 

prestavam todos os esclarecimentos relativamente aos assuntos que fossem para deliberação da 

Assembleia, apreciados primeiramente no seio da respetiva comissão. A documentação que vinha para a 

Assembleia Municipal, chegava, na sua maioria, completa, mas quando porventura algum documento 

falhava, os respetivos vereadores demonstravam disponibilidade em apresenta-lo. ---------------------------- 

 ---------- Deu o exemplo de um caso recente, em que a Comissão de Administração e Finanças, 

coordenada pelo Deputado João Rodrigues, havia solicitado, na última reunião da Comissão, que alguns 

dos documentos que provavelmente ainda estariam a ser trabalhados como o Relatório Contas, 

pudessem ser tidos em conta para algumas apreciações de forma a facilitar a leitura do respetivo 
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relatório.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O último aspeto dizia respeito às atas, que eram muito extensas e acreditava ser muito difícil que 

todos os Líderes de Bancada tivessem a oportunidade de as ler porque tinham as suas atividades 

profissionais. De forma a compreenderem, tratava-se de cerca de 80 ou 90 páginas, onde estava 

retratado todo o diálogo, naturalmente concertado numa correção linguística acessível, e estavam 

publicitadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Poderiam dizer que já estavam a 30 de março e ainda tinham a ata de dezembro para integrar, e 

nesse caso tinham uma “décalage”. Era humanamente impossível, e até hoje os sistemas informáticos 

não haviam sido capazes de detetar que as vozes dos presentes fossem gravadas e rapidamente 

traduzidas em escrita. Quando chegassem a esse processo poderiam se dar por contentes, sobretudo 

pelo alívio do trabalho do Serviço de Apoio à Assembleia Municipal de Sesimbra, que passavam dias e 

dias a ouvir, a redigir e a corrigir. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por esses motivos, entendia que a Assembleia Municipal de Sesimbra assim como a Câmara 

Municipal, não escondiam, não omitiam e não deixavam de divulgar interiormente e exteriormente, aos 

respetivos Deputados e público em geral. Sempre que algum munícipe colocasse questões à Assembleia 

Municipal formalmente, se a Assembleia não soubesse responder, solicitava a informação à Câmara para 

posteriormente devolver a resposta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Existia uma grande transparência de comunicação, de informação e de trabalho, e por esse 

motivo, quando era colocada uma certa dúvida, entre linhas, daquilo que não era divulgado, acabava por 

não compreender. Julgava que estavam para além daquilo que era o cumprimento da lei. ------------------- 

 ---------- Posto isto, disse que aquela Recomendação carecia de uma melhor redefinição e redação, caso 

contrário, considerava que para a AMS, nomeadamente para quem coordenava os serviços, a Mesa e até 

para a própria Presidente, e para alguns colegas, nomeadamente os coordenadores de comissões, era 

uma questão que de algum modo os ofendia, criando a dúvida de que a documentação não era 

publicitada, apresentada, mostrada, e sobretudo apoiada pelos respetivos técnicos da Assembleia 

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

 ----------  Seguidamente, cedeu o uso da palavra ao Deputado José Guerra que começou por dizer que ou 

ele não sabia mesmo redigir, ou nada, mas mesmo nada do referido pela PAMS constava no documento. 

 ---------- A Recomendação era dirigida ao Órgão Executivo e não mencionava a Assembleia Municipal, não 

falava em funcionários, não falava em atas nem da Câmara nem da Assembleia, dizia exatamente o 

oposto. Como as atas consistiam num processo trabalhoso e demoravam muito tempo a elaborar, 
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recomendava fazer uma publicação das propostas que eram aprovadas em reunião de Câmara. ----------- 

 ---------- Disse que na Recomendação também dava o exemplo de 13 Assembleias Municipais, das várias 

áreas políticas, onde eram publicadas as propostas que iriam a reunião de câmara, e outras 5 assembleias 

que não publicavam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O objetivo do documento era recomendar a publicação, passado 1 ou 2 dias das deliberações, da 

proposta e a respetiva deliberação. As atas seriam publicadas a seu próprio tempo. --------------------------- 

 ---------- O pretendido era uma informação intermédia, para que pudesse ser discutida pelos munícipes e 

pelos deputados municipais que poderiam querer esclarecimentos. ------------------------------------------------- 

 ---------- Não se tratava de desconfiar de nada, pois nem sequer existia a hipótese de desconfiança. 

Possivelmente havia redigido mal o documento, mas no último parágrafo, dizia: “…a Assembleia 

Municipal recomenda que todos os órgãos autárquicos publiquem online”, não dizia que os funcionários 

ou que a CMS tinham de publicar a ata no dia seguinte, pois sabia que se tratava de um processo 

trabalhoso. Não colocava nada em causa nem nunca havia levantado tal questão, nem levantaria, a sua 

proposta consistia em uma coisa completamente diferente. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Contudo, se consideravam que não era essa a proposta que estava no documento, desculpava-se, 

pois pode ter sido por não saber expor a proposta em redação. ------------------------------------------------------ 

 ---------- Usou em seguida da palavra, o Presidente da CMS, que disse que a Recomendação continha 

asneiras atrás de asneiras do ponto de vista da redação. Em primeiro lugar, a Assembleia Municipal não 

recomendava aos Órgãos Autárquicos da Câmara. Ou recomendava à Câmara Municipal ou ao Órgão 

executivo do Município, não havia Órgão Autárquicos da CMS, mas sim Órgãos Autárquicos do Município 

que eram a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em segundo lugar, o que estava previsto no art.º 57 da Lei n.º 75/2013, lei de valor reforçado por 

ser a lei de atribuições das Autarquias Locais, era o dever de publicação dos editais, onde constavam as 

deliberações de câmara, nem sequer incluía que vereadores se haviam abstido, votado contra ou a favor, 

apenas as deliberações.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Admitindo que se tratava de o º 57 da Lei n.º 75/2013 e não o art.º 56, ou cumulativamente os 

dois, porque um falava na publicitação e o outro falava na forma como deveriam ser elaboradas as atas e 

o que deveria de ser público.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O art.º 1 da mesma lei dizia claramente que deveria de ser publicado, nas atas, o essencial do que 

se tivesse passado na reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que esta recomendação era em ipsis verbis um conjunto de denúncias que haviam recebido 
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por parte de uma munícipe, mas podia ser uma mera coincidência. ------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que o art.º 57 previa que deveria de constar em ata a data e o local da sessão ou reunião, 

a identificação dos membros presentes e ausentes, os assuntos apreciados, as decisões e deliberações 

tomadas, e a forma e resultado das respetivas votações, devendo a mesma de ser lida e aprovada. ------- 

 ---------- Posto isto, não dizendo que era má-fé pois não acreditava mesmo que o Deputado José Guerra 

tivesse má-fé nestes assuntos, existia um erro grosseiro no documento apresentado, pois recomendava 

que o Município cumprisse os deveres de publicitação, o que significava que não estaria a cumprir e não 

era verdade, era completamente mentira. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente ao 3º parágrafo da recomendação, onde se lia: “A informação enviada aos 

Deputados Municipais com a Ordem de Trabalhos e assuntos a debate na sessão de Câmara, não vem 

acompanhada com os documentos que irão ser votados”, disse que não eram Deputados Municipais, mas 

Vereadores, admitindo que poderia ser um erro de redação, e a afirmação não era verdade porque a 

ordem de trabalhos que era publicitada é que não se fazia acompanhar dos documentos que iriam ser 

votados. Continha apenas a ordem de trabalhos com o assunto e a ata em minuta com o resultado da 

deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não fazia sentido os Vereadores não terem acesso às folhas de proposta dos assuntos que iriam 

ser debatidos nas reuniões de Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que o que era solicitado no documento e o que acontecia nos 13 municípios referenciados 

no mesmo, era uma coisa muito simples e se a recomendação fosse nesse sentido, considerava que seria 

relativamente pacífico, mas sabia que não era esse o pretendido pelo facto de já haverem recebido uma 

denúncia idêntica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  O que era solicitado na recomendação era a publicação das atas, deliberações e respetivas 

informações relevantes para o conhecimento e apreciação da legalidade das deliberações. O que os 13 

municípios referenciados no documento faziam, era algo muito simples e não lhe chocava que a AMS 

recomendasse à CMS que fizesse o mesmo, era uma questão técnica que teria de ser vista. ----------------- 

 ---------- No essencial, o documento deveria de recomendar que a Câmara publicitasse a folha de rosto da 

proposta que era subscrita e assinada pelo respetivo vereador, presidente ou vice-presidente 

proponente. Mas o que era solicitado naquele documento era a folha de rosto e todo o processo 

associado, e isso, garantidamente, a CMS não podia publicitar. Por questões de sigilo e por questões de 

proteção de dados era impossível. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Deu o exemplo de que se a Câmara fosse aprovar um loteamento, na proposta viria os 
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condicionalismos do loteamento, mas só o processo teria 10 dossiês. Admitia que poderia haver um 

munícipe que tivesse mais interesse em ver todo o processo do loteamento para verificar se a 

deliberação seria por unanimidade ou por maioria e confirmar no processo, por exemplo, a STP 

(superfície total de pavimento). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que se o documento apresentado apenas recomendasse à CMS que acompanhando as 

ordens de trabalho e as minutas das atas aprovadas deveriam de ir as folhas de rosto das propostas 

devidamente assinadas, seria uma coisa muito mais simples. Indo 23 assuntos à câmara, em cada pasta 

da reunião de câmara estaria a ordem de trabalhos, os resultados das deliberações e uma folha de rosto 

das 23 propostas que todos os vereadores teriam acompanhadas do processo. ---------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que se a solicitação fosse essa e não o conjunto de erros grosseiros que estavam 

anunciados no documento, seria relativamente pacífico e em termos técnicos seria possível aplicar a 

recomendação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra a Presidente da AMS, e relativamente ao 3º parágrafo da 

Recomendação, onde se lia: “A informação enviada aos deputados municipais com a OT e assuntos a 

debate na sessão de Câmara também não vem acompanhada com os documentos que irão ser votados”, 

disse que só neste mandato é que tinham acesso à informação dos assuntos das ordens de trabalho da 

CMS. Cada vez que a Câmara reunia, enviava para a AMS a sua ordem de trabalhos e posteriormente 

também dava conhecimento das deliberações. O próprio Serviço de Apoio à Assembleia Municipal já 

remetia as informações de forma automática para todos os Deputados quando estas chegavam à 

Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Já tinha vindo a acontecer alguns Deputados solicitarem pormenores de uma ou outra proposta 

deliberada pela CMS. E nesse sentido, era solicitado à Câmara a documentação que iria suportar a 

deliberação tomada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De facto, não vinha documento algum a acompanhar a ordem de trabalhos, mas o essencial, para 

um conhecimento do trabalho e das deliberações, em particular as remetidas à AMS, estava expresso na 

ordem de trabalhos remetida. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Contudo, a informação que era muitas vezes apresentada pela CMS e divulgada aos respetivos 

Deputados, vinha sempre acompanhada da documentação inerente ao assunto. Não só o Relatório 

Contas e as GOP’S (Grandes Opções do Plano), como também regulamentos e aquisições. ------------------- 

 ---------- Disse que, de acordo com a lei, tinham a Atividade Municipal, que era consubstanciada em 

documentos, sob os quais já se tinham vindo a pronunciar quanto a sugestões de melhoria, mas também 
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não era por acaso que o Regimento da AMS, porque se tratava de um documento sobre o qual a 

verdadeira essência da Assembleia se deveria de concentrar para fiscalizar os atos da Câmara, previa 10 

minutos por cada bancada e mais cerca de 30 ou 50 para o PCMS. Ou seja, existia todo um circuito de 

informação e de prestação de contas relativamente à deliberação da Câmara e ao conhecimento dado 

aos Deputados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, cedeu o uso da palavra ao Deputado Pedro Mesquita, que após cumprimentar todos 

os presentes, disse que a bancada do PS, após ouvir todas as intervenções de esclarecimento 

relativamente à Recomendação, sugeria analisar, verificar e trabalhar na sua redação se fosse do 

entendimento do proponente, para que numa próxima sessão pudessem estar, de uma forma mais 

abrangente, em condições de poder votar favoravelmente àquela Recomendação. ----------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS perguntou ao Deputado José Guerra, se pretendia retirar a Recomendação 

ou que a mesma fosse sujeita a deliberação. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado José Guerra respondeu que pretendia retirar a recomendação para trabalhar na sua 

redação e colocar de forma mais percetível o que era pretendido. --------------------------------------------------- 

 ---------- Tendo o proponente retirado a Recomendação, a Presidente da AMS informou que não haveria 

deliberação sobre a mesma e em seguida, dando continuidade ao PAOD, cedeu o uso da palavra ao 

Deputado José Guerra para que apresentasse a Recomendação: “Relatório sobre o Estado do 

Ordenamento do Território”, que passou a ler o documento: --------------------------------------------------------- 

 ---------- “1) Considerando que determina o Decreto Lei 80/2015 a obrigatoriedade das revisões do PDM se 

fazerem acompanhar dum REOT (Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território), sob pena de 

serem nulas. 2) Considerando que apesar da revisão do PDM de Sesimbra decorrer há 12 anos os Estudos 

de Caracterização feitos apenas dizem respeito à caracterização sócio-demográfica e nada dizem sobre a 

avaliação dos instrumentos de gestão territorial existentes e sua coordenação. 3) Considerando que 

determina também o Decreto Lei 80/2015 que o REOT seja feito todos os 4 anos, independentemente de 

decorrer ou não uma revisão de PDM, e que os referidos estudos de caracterização foram feitos há mais 

tempo. 4) Considerando que determina ainda o mesmo Decreto que o REOT seja sujeito a uma consulta 

pública, o que nunca sucedeu face a estes estudos. 5) Considerando que a metodologia habitual de feitura 

dum REOT implica a construção dum Sistema de Monitorização permanente com indicadores definidos e 

sua recolha atribuída institucionalmente a diversos serviços da Câmara.  ------------------------------------------ 

 ---------- Recomenda a Assembleia Municipal de 22 de Março de 2019 no intuito de evitar a anulação da 

revisão em curso e o seu ainda maior prolongamento no tempo; e no sentido ainda de proporcionar a 
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participação pública de lei, que: - a Câmara de Sesimbra estruture um Sistema de Monitorização para com 

urgência produzir um REOT e o colocar em consulta pública. -----------------------------------------------------------  

 ---------- P’ Bloco de Esquerda ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- José Guerra” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Paulo Caetano, que disse que o PS havia olhado com muita 

atenção para aquela Recomendação e consideravam que haviam alguns pontos um pouco equivocados, 

nomeadamente, no que dizia respeito ao à indicação de que o Decreto-Lei n.º 80/2015, que aprovava a 

revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e que havia criado o estatuto do REOT 

e a obrigatoriedade das revisões do PDM fazerem-se acompanhar do relatório, não era exatamente 

assim. O relatório é que poderia precipitar ou promover a revisão do PDM. --------------------------------------- 

 ---------- Não havia nenhum risco de existir uma nulidade da atual revisão pelo facto de não haver um 

REOT, até porque a APA (Agência Portuguesa do Ambiente) havia emitido um documento sobre um guia 

de procedimentos para revisões do PDM em que dizia claramente que nos processos de revisão iniciados 

na vigência da Portaria n.º 474/2007, altura em que a CMS não dispunha do REOT porque este foi criado 

em 2015, a Deliberação Camararia de rever o PDM era acompanhada por um relatório fundamentado de 

avaliação do Plano Diretor Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que no ano de 2007, aquando do início da revisão do PDM da CMS, de facto tinham 

existido estudos de caracterização, que poderiam estar datados porque já haviam passado 12 anos, mas 

também não era verdade que não tinha existido uma consulta pública. Em 2007 tinha existido consulta 

pública e participação pública em várias sessões. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que quando o Decreto-Lei n.º 80/2015 indicava que o REOT deveria de ser feito de 4 em 4 

anos, independentemente de ocorrer ou não uma revisão do PDM, devia-se ao facto de ser inesperado 

que uma revisão do PDM demorasse mais que 4 anos, o que era estranho porque a revisão do PDM da 

CMS demorava cerca de 12. Mas o espírito da Lei não partia do princípio que habitualmente qualquer 

PDM demorasse tanto tempo a ser revisto. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O prazo indicado, de 4 em 4 anos, independentemente de estar a decorrer ou não uma revisão, 

não era outra vez impeditivo da atual revisão que se estava a fazer, nem se corria o risco. ------------------- 

 ---------- O verdadeiramente importante era que, tendo sido feitos os estudos de caracterização há cerca 

de 12 anos, todo o balanço de execução de programas e planos territoriais, muitos deles que estavam até 

incorporados nos Instrumentos de Gestão Territorial de Sesimbra aprovados após o início da revisão do 

PDM, era a prova de que estava tudo muito baralhado. Não só a Recomendação, no sentido dos 
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equívocos apontados, mas também a situação do Município de Sesimbra em relação aos seus 

Instrumentos de Gestão Territorial. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que, tendo em conta que a Recomendação continha aspetos importantes, como 

o balanço de execução dos programas e dos planos territoriais que se pretendia obter com o REOT e a 

desadequação em termos temporais dos estudos de caracterização, sugeriam que a Recomendação 

baixasse à Comissão de Planeamento, Ordenamento do Território e Ambiente para que se pudesse 

melhorar um pouco o seu sentido e fazer chegar à CMS, um conjunto de preocupações evidenciados, 

nomeadamente, a falta do balanço de instrumentos que foram aprovados após o inicio da revisão, entre 

outros, e tentar explorar um pouco melhores essas situações. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Usando da palavra, o Deputado João Valente, disse que a proposta da bancada do PS lhe parecia 

a mais acertada, pois de facto, a Comissão deveria de avaliar de perto a Recomendação. --------------------- 

 ---------- Acrescentou que, efetivamente, a Recomendação continha indicadores importantes que iriam 

servir para as revisões dos planos, neste caso, do Plano Diretor Municipal. ---------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que se presumia que o Executivo tivesse alguma palavra a dizer e que, 

eventualmente, na reunião de comissão, poderiam obter melhores esclarecimentos sobre o relatório 

recomendado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Tomou o uso da palavra o Deputado Miguel Ribeiro, que disse que o GM do MSU concordava 

com a proposta feita pelo Deputado Paulo Caetano, pois tratava-se de uma matéria de extrema 

importância e com elementos importantes. Obviamente não iria reproduzir tudo o que já havia sido 

referido pelo Deputado Paulo Caetano, apenas demonstrar concordância relativamente a que a 

Recomendação baixasse à respetiva comissão. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedido o uso da palavra à Vice-Presidente da CMS, que começou por dizer que iria esclarecer 

algumas questões, independentemente de na reunião da comissão poder explicar um pouco melhor o 

que tinha vindo a ser o trabalho da CMS no que dizia respeito à matéria em questão. ------------------------- 

 ---------- Disse que, como havia referido o Deputado Paulo Caetano, a Recomendação continha alguns 

erros sendo um deles o facto de considerar que o PDM poderia ficar nulo pela não existência do REOT. -- 

 ---------- A revisão do PDM havia iniciado antes da legislação de 2015, que impunha a obrigatoriedade de 

haver um Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território. Esse relatório, como o próprio nome 

indicava, era exatamente sobre o estado em que ordenamento do território em cada município se 

encontrava, ou seja, não era só em termos do que se estava a fazer no âmbito da revisão do PDM, mas 

também a nível de outros instrumentos de gestão do território, nomeadamente, os Planos de 
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Ordenamento do Programa da Orla Costeira Alcobaça-Cabo Espichel (POC-ACE), que não estava ainda 

publicado mas já tinha sido aprovado em Conselho de Ministros, e também teria de ser vertido nos 

relatórios de 4 em 4 anos, de acordo com a periodicidade definida pelo decreto-lei. --------------------------- 

 ---------- Disse que os Estudos de Caracterização que estiveram em consulta pública no início do processo 

da revisão do PDM, de alguma forma, tinham vindo a ser atualizados. Quando falaram sobre o ponto de 

situação do PDM, na reunião de Comissão, haviam apresentado à Comissão aquilo que se pretendia que o 

PDM, também em termos estratégicos, pudesse verter. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Existia uma atualização em relação aos Estudos de Caracterização apresentados em 2007. Quer 

esses Estudos de Caracterização, que estavam naquele momento a ser trabalhados para a revisão do 

PDM, quer outros Instrumentos de Território fariam parte do REOT que também estava a ser trabalhado 

e, naquele momento, estavam a prever que no final do semestre pudessem ter o REOT preparado para ir 

para consulta pública, estavam apenas a definir os indicadores, que era uma das “brechas” que o 

decreto-lei trazia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  O Decreto-Lei que estipulava a obrigatoriedade de ter relatórios sobre o estado do ordenamento 

do território dizia que o REOT tinha de ser feito por 3 entidades, pela Administração Central, com uma 

periodicidade de 2 anos, pelas comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR), com uma 

periodicidade de 4 anos e pelos Municípios, também com uma periodicidade de 4 anos. --------------------- 

 ---------- Não fazia sentido, por uma questão de senso comum, se estavam a falar do Estado do 

Ordenamento do Território, o Ordenamento do Território de um município não se circunscrever às suas 

fronteiras, obviamente que tinha impactos no âmbito Supramunicipal e Nacional.  ----------------------------- 

 ---------- Quando os REOT’S eram criados, tinham de ter em atenção àquilo que em termos infra 

intermunicipal, em termos Nacionais e em termos de Região estava a ser também definido. Daí que fosse 

importante para cada REOT ver o POC-ACE, por exemplo, que iria transcrever daquilo que era ou não 

possível em termos de ordenamento do território para o nosso município. --------------------------------------- 

 ---------- O problema era que naquele momento, nem o próprio Estado que havia criado a legislação tinha 

ainda avançado com o seu relatório, e o relatório da CCDR, onde estamos integrados, tinha acabado de 

ser feito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A articulação entre relatórios municipais, relatórios regionais e relatórios nacionais, que no fundo 

julgava ser o objetivo da legislação, estava inquinada, à partida, quando cada município não tinha sequer 

a visão regional que o relatório da CCDR poderia trazer, nem a visão global e macro nacional que um 

relatório feito pela Administração Central poderia trazer. -------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Havia ainda a questão em que teriam de definir os indicadores e o Estado do Ordenamento do 

Território teria de ser avaliado de acordo com uma grelha matriz. Essa grelha teria de ter indicadores, e 

os indicadores que cada município escolhia não podiam ser aleatórios. Não poderiam escolher para o 

Município de Sesimbra, de uma forma aleatória ou casualística, uns indicadores sem que os mesmos 

estivessem articulados com os indicadores regionais, que seriam, por exemplo, produzidos pelo REOT da 

CCDR. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A grelha de indicadores não estava sequer publicada ou regulamentada. Digamos que o 

Município de Sesimbra poderia criar um REOT com uns indicadores, o Município de Palmela com outros 

indicadores que não se cruzavam ou articulavam, e esse era um dos problemas graves com que se tinham 

vindo a debater ao nível do Urbanismo e da Divisão de Planeamento. ---------------------------------------------- 

 ---------- Não bastava produzir um relatório e dizer que naquele momento havia um PDM em vigor, uns 

eixos estratégicos, uns estudos de caracterização e um POC-ACE que iria ser publicado e que iria indicar, 

para a Orla Costeira, as possibilidades e as impossibilidades se não tivessem a matriz de indicadores que 

permitissem aferir como tudo aquilo se articulava, não em termos municipais, mas em termos 

supramunicipais. Esta era uma das preocupações que teria muito prazer em poder partilhar na reunião de 

Comissão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que tinham vindo a trabalhar com essa fragilidade que o próprio Decreto-Lei trazia, 

trabalhando com indicadores criados e escolhidos pelos próprios sem ter acesso à grelha supramunicipal 

ou até nacional. Contudo, a intenção era conseguir até ao final daquele semestre levar o Relatório do 

Estado do Ordenamento do Território, com todos os dados que dispunham, para consulta pública. ------- 

 ---------- Não havendo mais intervenções, a Presidente da AMS, colocou à votação que baixasse à 

Comissão de Planeamento, Ordenamento do Território e Ambiente, a Recomendação com o título: 

“Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território”, tendo sido aprovado por unanimidade. ------ 

 ---------- 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS declarou aberto em seguida, o Período da Ordem do Dia e informou sobre 

os dois pontos a abordar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Solicitou o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva que requereu que os trabalhos fossem 

suspensos por 5 minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse que iria questionar os restantes presentes sobre as intenções de 
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suspender os trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Após questionar as Bancadas, todos concordaram em prosseguir com os trabalhos. ----------------- 

 ---------- De seguida, a Presidente da AMS deu continuidade ao Período da Ordem do dia com o 4º ponto 

da ordem de trabalhos: “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?”, e começou por dizer que este ponto dizia respeito à apresentação de um projeto e 

gostaria que o entendessem como tal, na medida em que era necessária a deliberação da Assembleia 

Municipal para que este pudesse ter outros desenvolvimentos que seriam naturalmente tarefas, sob as 

quais tinham vindo a ter a colaboração da Unidade Técnica de Estudos e Candidaturas, da Divisão da 

Cultura, do Serviço de Apoio à Assembleia Municipal e também, da Vice-Presidente da CMS.  --------------- 

 ---------- Tratava-se de uma oportunidade de conquistar e, baseado no que era a Assembleia Municipal de 

Jovens, ter a oportunidade de a colocar ao nível das outras vilas a nível europeu com quem Sesimbra era 

geminada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No ponto que dizia respeito às redes cidades, era uma Candidatura que só seria viabilizada se 

conseguissem ter mais 3 vilas aderentes, ou seja, o projeto só poderia funcionar com, no mínimo, 4 

parceiros. Daí que existisse uma primeira fase que consistia na elaboração do projeto e uma segunda fase 

que consistia em estabelecer contactos com as respetivas vilas e saber das suas oportunidades ou 

vontades em participar com Sesimbra no projeto para que o mesmo fosse formalmente apresentado até 

ao dia 1 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De acordo com as características inerentes à Candidatura ao Programa Europa dos cidadãos 

2014/2020, a vertente 2 da rede das cidades, defendia a realização de 4 grandes objetivos, 

nomeadamente, o desenvolvimento sustentável, os valores solidários e sociais entre os países da Europa, 

a intervenção dos jovens na consolidação de uma democracia participada e por fim, uma consciência 

cívica intergeracional em torno de problemas da sociedade atual, nomeadamente, no que dizia respeito à 

educação informal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para cada um desses aspetos seriam lançadas várias ações que deveriam decorrer entre os 4 

parceiros, num período de 2 anos. Se existisse a aceitação dos parceiros e da candidatura, as ações 

deveriam iniciar em janeiro de 2020 e terminar em 2021. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que o projeto seria apresentado formalmente na realização do encontro de todos os 

parceiros com quem Sesimbra tinha uma geminação, mais concretamente, numa reunião que iria 

decorrer em maio, na Finlândia, com o objetivo de angariar e sensibilizar outras vilas a aderir. -------------- 
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 ---------- Concluiu dizendo que o documento já tinha sido enviado com todas as vertentes explícitas e 

posteriormente teria de ser traduzido para inglês, mas sujeito aos itens sobre os quais se deveriam 

enquadrar quando fosse feita a candidatura final. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Solicitou depois o uso da Palavra o Deputado Paulo Caetano, que disse que se tratava de uma 

iniciativa louvável da Assembleia Municipal que iria envolver os jovens, e claramente que apoiavam e 

estavam de acordo com a candidatura. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Esperavam que a mesma fosse aprovada e que pudesse ser financiada para se realizarem as 

atividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que só não podiam deixar passar um erro ortográfico que se encontrava na ficha, 

nomeadamente na 2ª página, no 3º parágrafo, onde se lia: “intensão” deveria ler-se “intenção”, já que o 

sentido da palavra indicava intencionar fazer algo e não a intensidade. -------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que estavam de acordo com a candidatura e que apoiariam no que pudessem. ----- 

 ---------- Não havendo mais intervenções, a Presidente da AMS colocou à votação o 4º ponto da Ordem de 

Trabalhos: “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?”, que 

foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Prosseguindo com os trabalhos, a Presidente da AMS declarou aberto o 5º ponto da ordem de 

trabalhos: “Designação de 1 cidadão eleitor para integrar a Comissão Alargada da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens” tendo informado que no início da atividade do mandato, eram eleitos 4 

cidadãos de reconhecida identidade, que eram no fundo a expressão de conhecimento e realidade da 

comunidade local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Acontecia que uma cidadã eleita havia solicitado a sua dispensa das funções por razões de saúde, 

nessa medida e considerando que a sua prestação estava fragilizada no contexto da situação, havia 

entendido que deveria ser substituída. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Indicou que havia tido a oportunidade de conversar previamente e individualmente com cada um 

dos colegas da Comissão de Líderes, que estavam de acordo relativamente ao nome que era proposto 

para a substituição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Iriam em seguida proceder à votação, e deveriam de indicar no boletim de voto que estava a ser 

distribuído, “sim” ou “não” relativamente à pessoa indicada, para que depois pudessem fazer a respetiva 

eleição.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Paulo Caetano perguntou se estavam a votar a substituição ou a pessoa que iria 
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substituir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS respondeu que era a pessoa que iria substituir, mas não podia dizer o 

nome.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Após votação, a Assembleia Municipal designou, por escrutínio secreto e por unanimidade, a 

cidadã Maria da Luz Gonçalves, para integrar a Comissão Alargada da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens, em substituição da Cidadã Ida Carvalho. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS referiu que a cidadã Maria da Luz Gonçalves se tratava de uma professora 

já aposentada, que podia certamente dar um bom contributo, assim como havia sido a cidadã Ilda 

Carvalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Expressou um agradecimento em nome da Assembleia à cidadã Ilda Carvalho que durante 3 anos 

consecutivos sempre havia assumido de forma muito dedicada o trabalho que era solicitado na comissão, 

e só de facto a sua saúde a estava a impedir de dar continuidade a um trabalho que ela apreciava e ao 

qual se entregava.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Deixou o reconhecimento em nome da Assembleia Municipal, que seria depois transmitido, pelo 

seu apoio, pela sua colaboração e pela sua prestação no âmbito da comissão. ----------------------------------- 

 ---------- Desejou também um bom trabalho à nova eleita da Assembleia Municipal, Maria da Luz 

Gonçalves. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, foi encerrado o “Período da Ordem de Trabalhos”, e foi 

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 

considerada aprovada, por unanimidade, procedendo-se à respetiva assinatura. -------------------------------- 

 ---------- Seguidamente, a Presidente da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão era uma hora 

e 10 minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, pelos Secretários e 

pelos Membros que o desejarem fazer. 
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