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 ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE SESIMBRA, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019 

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

primeira reunião da sessão ordinária da Assembleia Municipal de Sesimbra (AMS), sob a presidência da 

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

Narciso e Maria da Conceição Nero Gonçalves, Primeiro e Segunda Secretários, respetivamente, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Apreciação da Atividade Municipal; ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2. Propostas da 16.ª edição da Assembleia Municipal de Jovens; ----------------------------------------- 

 ---------- 3. 1.ª Revisão ao Orçamento e 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano de 2019 – Atividades 

mais Relevantes e Plano Plurianual de Investimentos de 2019; ------------------------------------------------------ 

 ---------- 4. Pacto de Autarcas para o Clima e Energia – Adesão do Município; ------------------------------------ 

 ---------- 5. Deliberação sobre transferência de competências da Administração Central ao abrigo da Lei 

n.º 50/2018, de 16 de Agosto – Diplomas Setoriais; --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 6. Associação de Turismo de Lisboa – Adesão do Município – Estatutos – Aceitação; --------------- 

 ---------- 7. Associação dos Museus Marítimos do Mediterrâneo – Adesão do Município; --------------------- 

 ---------- 8. Jovens em Movimento… pela Europ@. O cidadão/A cidadã no século XXI. Que competências? 

- Memória Descritiva do Projeto; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 9. 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 da CDU - Joaquina Odete Martins da Graça, João Carlos do Carmo Valente, 

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

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

da Costa Ferreira Braga e Álvaro Manuel de Aguiar Monteiro. ---------------------------------------------------------  

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

Luísa Margarida Cagica Carvalho, João Filipe Paulo Pólvora, Andredina Gomes Cardoso, Paulo do Carmo 

de Sá Caetano e Bertina Pereira João Duarte; ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Conceição Nero Gonçalves; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Pelo Grupo Municipal do MSU - Nuno Miguel Veiga Pinto Ribeiro e João Carlos Guimarães 

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

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

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

a Presidente da Junta de Freguesia do Castelo, Maria Manuel de Jesus Gomes dos Santos e o Presidente 

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

 ---------- Comprovada a existência de quórum, vinte e quatro presenças a Presidente da Assembleia 

Municipal, declarou aberta a reunião eram vinte e duas horas e sete minutos. ----------------------------------  

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

Francisco Manuel Firmino de Jesus, e dos Vereadores José Henrique Peralta Polido, Sérgio Manuel Nobre 

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

 ---------- Justificou as ausências da Vice-Presidente, Felícia Maria Cavaleiro da Costa e do Vereador 

Américo Manuel Machado Gegaloto por razões de ordem familiar. --------------------------------------------------  

 ---------- Informou em seguida que a Deputada Sónia Patrícia Narciso Faria Lopes informara que, por 

motivos pessoais, não podia comparecer estando presente, em sua substituição, o Deputado Municipal 

Álvaro Manuel de Aguiar Monteiro. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dada a extensão da ordem de trabalhos, a Presidente disse que se iria proceder a três tipos de 

deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

reuniões sendo a 2.ª reunião realizada no dia 5 de julho, pelas 21h00, no Auditório Conde de Ferreira. --- 

 ---------- Deliberou por unanimidade alterar a Ordem dos Pontos transitando para a 2.ª reunião, os 

seguintes pontos da Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 5. Apreciação da Atividade Municipal; ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 6. Pacto de Autarcas para o Clima e Energia – Adesão do Município; -------------------------------------- 

 ---------- 7. Associação de Turismo de Lisboa – Adesão do Município – Estatutos – Aceitação; ----------------- 

 ---------- 8. Jovens em Movimento… pela Europ@. O cidadão/A cidadã no século XXI. Que competências? - 

Memória Descritiva do Projeto; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 ---------- Deliberou ainda, por unanimidade, alterar a organização da reunião do dia 28 de junho iniciando-

se os trabalhos com o ponto do Período da Ordem do Dia “Propostas da 16.ª edição da Assembleia 
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Municipal de Jovens” seguindo-se do Período de Antes da Ordem do Dia, Período Aberto às Intervenções 

dos Cidadãos e continuação do Período da Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------  

 ----------  A Presidente continuou os trabalhos e informou que o Período de Antes da Ordem do Dia era 

bastante longo porque havia 16 documentos em apreciação e por esse motivo, a intervenção dos 

cidadãos deveria ocorrer após terem sido esgotados todos os pontos do PAOD. De acordo com o 

Regimento da Assembleia Municipal, com 1 hora para este período, e atendendo à densidade e 

problemática de alguns pontos, era provável que houvesse a necessidade de ultrapassar esse tempo e 

que quando chegado esse momento e desde que houvesse a vontade expressa de alguns dos munícipes 

que quisessem intervir antes do PAOD, os trabalhos seriam interrompidos para que fosse dada a 

oportunidade de intervenção dos munícipes. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Em seguida, a Presidente informou entre a última reunião realizada e a de hoje, tinha ocorrido a 

participação da Assembleia Municipal numa delegação no âmbito da Douzelage, um projeto a que 

Sesimbra tinha aderido há já alguns anos e que mantinha uma geminação bastante importante porque 

traduzia numa Vila de cada um dos países da União Europeia e hoje, os 27 países estavam na geminação à 

qual Sesimbra estava integrada. Referiu que nessa geminação tinham sido vários os Projetos 

desenvolvidos ao longo dos anos e nesta medida, era entendido que o prestígio da Assembleia Municipal 

de Jovens e o envolvimento dos professores, escolas e alunos, e em termos globais, também dos 

Agrupamentos de Escolas, seria adequado que nessa sessão, se pudesse apresentar a Candidatura que 

envolvesse algumas das Vilas ou Cidades sediadas nos países com quem Sesimbra estava relacionado. 

Disse ainda que esta delegação era composta pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Jovens, 

João Pinhal, pela Senhora Primeira Secretária da Mesa da Assembleia Municipal de Jovens, Lara Morais, 

os professores Elisabete Luís e Jorge Lopes, bem como o Dr. Luis Ferreira e a própria que tinham tido a 

responsabilidade de representar Sesimbra e, em nome desta Assembleia, tinha sido bastante gratificante 

a afirmação do município neste Projeto que mais tarde se teria a oportunidade de conhecer e até 

deliberar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Seguidamente, a Presidente da AMS cumprimentou os Jovens Deputados da Assembleia 

Municipal de Jovens, os Professores e os Encarregados de Educação hoje presentes. -------------------------- 

 ---------- A Presidente convidou depois o Presidente e a Primeira Secretária da Mesa da Assembleia 

Municipal de Jovens a apresentarem-se. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Presidente da Assembleia Municipal de Jovens, João Pinhal, que 

cumprimentou todos os presentes e disse que vinha pronunciar-se sobre como tinha corrido a reunião da 
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16ª Edição da Assembleia Municipal de Jovens que tivera como tema central “O Cidadão/Cidadã do 

Século XXI – Que Competências?”. Referiu que o balanço final era muito positivo, correra tudo como 

previsto, com a aprovação das Saudações apresentadas por todas as bancadas escolares. Disse que as 

questões colocadas por antigos Deputados das AMJ ao Presidente da CMS haviam sido devidamente 

respondidas, que a apresentação e o debate das propostas tinham corrido de forma ordenada e com um 

resultado muito bom, tendo sido aprovadas todas as propostas dos Agrupamentos de Escolas, assim 

como todos os AMJProjetos de 2019 apresentados na mesma reunião. Reafirmou que a avaliação geral 

da 16ª Edição da Assembleia Municipal de Jovens era bastante favorável. Relativamente à viagem 

realizada à Finlândia, onde a delegação de Sesimbra havia participado no Encontro deste ano, o balanço 

também era muito bom, com a possibilidade de se ter apresentado um Projeto original, idealizado pela 

Assembleia Municipal de Sesimbra, como Candidatura ao Programa “Europa dos cidadãos 2014/2020 – 

Vertente 2 / Medida Redes de cidades” que se intitula “Jovens em Movimento… pela Europ@ | O 

cidadão/A cidadã no século XXI. Que competências?”, baseado fundamentalmente, em 4 atividades: o 

Fórum “Jovens em Movimento pela Europ@, que será auxiliado por um Quiosque Interativo, o 

“Deputado Europeu por um dia”, a “Festa do Jogo Popular” e um vídeo que registará todas as atividades.

 ---------- Foi cedida a palavra à Primeira Secretária da Mesa da AMJ, Lara Morais que cumprimentou 

todos os presentes e disse que o Projeto tivera uma grande recetividade por parte de outros países, o 

que era importante, pois sem a adesão de mais de três cidades-membro não seria possível o 

desenvolvimento da iniciativa. Referiu que a viagem tinha sido muito enriquecedora para a formação de 

ambos os jovens, não só por ter sido a primeira experiência com jovens de outros países mas também por 

terem tido a possibilidade de debater vários temas importantes da atualidade como o conhecimento da 

cultura finlandesa e dos restantes países participantes. Relativamente ao Projeto apresentado por 

Sesimbra, a Primeira Secretária da Mesa da AMJ disse que sua vontade e do Presidente da AMJ continuar 

a participar na iniciativa, que achavam muito inovadora e iria, com certeza, contribuir para uma melhor 

formação dos jovens do concelho de Sesimbra. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Terminadas as intervenções, a Presidente da AMS disse que iria passar-se á apresentação das 

propostas, pela mesma ordem que tinham sido apresentadas na Assembleia Municipal de Jovens. --------  

 ---------- A Presidente da AMS chamou a aluna que fez a leitura da proposta da Escola Básica Integrada da 

Boa Água. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Introdução: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Numa sociedade global como aquela em vivemos atualmente, em constante mudança, complexa 
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e interdependente, muitos são os desafios a que as comunidades, as instituições, as organizações e, por 

tal os próprios indivíduos, têm e terão cada vez mais de enfrentar. -------------------------------------------------- 

 ---------- Com estes factos em mente, a Assembleia Municipal de Jovens de Sesimbra, propôs na presente 

edição uma reflexão sobre o papel e as competências fundamentais do cidadão deste século. --------------- 

 ---------- E assim, é neste âmbito que eu, Inês Leonor Silva, apresento hoje aqui em nome da bancada da 

EBI Boa Água as propostas que preparamos visando contribuir para o desenvolvimento do concelho de 

Sesimbra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Segundo os novos referenciais europeus os cidadãos e cidadãs do séc.XXI necessitam dominar um 

conjunto de competências-chave alargado, tais como: nas Tecnologias da Informação e Comunicação, nas 

Línguas (materna e estrangeira), nas sociais e interpessoais, de cidadania e resolução de problemas, e 

ainda ao nível do pensamento científico e do espírito crítico. Dotar os indivíduos de competências de 

carácter técnico, pessoal e relacional, que permitam a sua adaptação e os equipar de competências 

essenciais para a vida, que lhes permitam compreender e participar na sociedade, mobilizando o saber, o 

ser e a resolução de problemas deste mundo actual e em mudança constante. ----------------------------------- 

 ---------- O séc. XXI apresenta-se assim perante nós rico em rápidas transformações sociais e em avanços 

científicos, onde porém as desigualdades e os conflitos sociais, assim como os graves problemas 

ambientais continuam a marcar forte presença. A Câmara Municipal e os órgãos de poder local têm pois 

um importante papel no desenvolvimento de meios e recursos para a adequação da sua população às 

exigências do mundo actual e futuro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  E é assim, no âmbito destes referenciais que a bancada do Agrupamento de Escolas da Boa Água 

apresenta para vossa análise e nossa discussão neste plenário as seguintes propostas: ------------------------ 

 ---------- Propostas para debate: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- - Cidadão/Cidadã do séc.XXI: o contributo da Boa Água (Aquisição de material manipulável para o 

Agrupamento da Boa Água visando a disponibilização de mais meios e mais adequados ao Projeto de 

Inovação Pedagógica que desta escola (PAMJovem);--------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Desenvolvimento de workshops em diversas temáticas (TIC, artes, oratória, línguas estrangeiras, 

…) no CIPA (Centro de Inovação e Participação associativa da Quinta do Conde) para jovens; ---------------- 

 ---------- - Aplicação informática para troca/empréstimo de livros utilizados, disponibilizada na página 

electrónica da Câmara Municipal de Sesimbra; ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Criação de curtas metragens para a divulgação de livros, fomentando a literacia no concelho; -- 

 ---------- - Desenvolvimento de workshops  “Simuladores de problemas (problema solving)”, em escolas e 
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no movimento associativo do concelho; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Criação de um ninho empresarial para “Startups” em Sesimbra, visando o lançamento de 

pequenas empresas ou ideias de jovens que visem a promoção turística e/ou cultural de Sesimbra.” ------- 

 ---------- A Primeira-Secretária da Mesa da AMJ, Lara Morais, fez a leitura da proposta da Escola 

Secundária de Sampaio dada a ausência do seu representante, por motivos de saúde. ------------------------ 

 ---------- “Introdução: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, de 18 de dezembro 

de 2006, os governos dos Estados-membros foram encorajados a integrarem o ensino e a aprendizagem 

de competências essenciais nas suas estratégias de formação dos cidadãos ao longo da vida. De acordo 

com esta recomendação, são oito as competências essenciais que se consideram fundamentais para que 

cada cidadão se integre plenamente numa sociedade baseada no conhecimento: comunicação na língua 

materna; comunicação numa língua estrangeira; competência matemática, científica e tecnológica; 

competência digital; aprender a aprender; competências sociais e cívicas; espírito de iniciativa e espírito 

empresarial; sensibilidade e expressão culturais. -------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Também um estudo realizado pela Global Digital Citizen Foundation considera que o estudante 

do século XXI deverá ser capaz de resolver problemas, ter criatividade, saber pensar analiticamente, 

trabalhar em grupo, conseguir comunicar com os outros e demonstrar responsabilidade ética. -------------- 

 ---------- Consideramos que muitas das competências acima referidas deverão ser desenvolvidas através da 

escola e do sistema de ensino em que nos integramos, mas algumas serão, certamente, adquiridas pela 

participação dos jovens na comunidade local e na sociedade em geral. Por isso, o projeto “Assembleia 

Municipal de Jovens” é um fórum privilegiado para podermos apresentar as nossas ideias. ------------------- 

 ----------  Neste sentido, propomos nesta 16ª Assembleia Municipal de Jovens um conjunto de medidas 

para desenvolver as competências dos jovens do nosso concelho a nível social e cívico e a nível da 

sensibilidade e da expressão cultural. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Propostas para debate: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Relativamente às competências sociais e cívicas propomos: ------------------------------------------------- 

 ---------- •Estimular a participação dos alunos nas publicações da autarquia. -------------------------------------- 

 ---------- •Criar um conselho municipal, formado por jovens, onde possamos dar a nossa opinião sobre os 

problemas do concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- •Realizar atividades para a divulgação de ações do Banco Alimentar. ------------------------------------ 

 ---------- •Fomentar a ida de jovens aos lares de idosos. ------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- •Desenvolver ações para promover a não utilização de recipientes de plástico nas escolas. -------- 

 ---------- •Promover a criação de pontos de reciclagem em que o depósito de resíduos dê direito a uma 

recompensa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- •Divulgar atividades/ações desenvolvidas pelos alunos apelando ao consumo responsável de 

água. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- •Produzir panfletos, cartazes, vídeos para divulgar ações de proteção do ambiente. ----------------- 

 ---------- •Criar o Grupo de Ajuda Mútua (GAM). --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para o desenvolvimento da sensibilidade e expressão cultural propomos: ------------------------------- 

 ---------- •Criar um espaço onde os jovens possam realizar/mostrar trabalhos artísticos. ------------------------ 

 ---------- •Desenvolver o projeto “Pequenos atores, grande futuro” (AMJ Projeto).” ------------------------------ 

 ---------- Tomou do uso da palavra o jovem Deputado da Escola Básica 2,3/S Michel Giacometti da Quinta 

do Conde, que cumprimentou todos os presentes e fez a leitura da sua proposta: ------------------------------ 

 ---------- “Introdução: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A 16ª Assembleia Municipal de Jovens cujo tema é “O Cidadão/Cidadã do Século XXI – Que 

Competências” vem por um lado, reforçar a necessidade de refletirmos sobre as temáticas da cidadania e, 

por outro, impele-nos a pensar sobre as competências/aprendizagens que precisamos de adquirir para 

construir o nosso futuro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- É verdade que a nossa geração é a primeira a ter, literalmente, o mundo na mão. Contudo, ao 

invés de essa circunstância se revelar só positivamente, o que percebemos é que acaba por se traduzir 

numa imensa responsabilidade e exige a aquisição um conjunto muito diversificado de competências. ---- 

 ---------- No preâmbulo do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado pelo 

Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho, é referido que o que distingue o desenvolvimento do atraso é a 

aprendizagem. Por aprendizagem entende-se: o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a 

viver juntos e a viver com os outros e ainda o aprender a ser. Deste modo, a educação é uma peça central 

durante a vida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Na disciplina de História aprendemos que aquando da revolução industrial existiram os 

movimentos luditas. Estes movimentos sociais visavam a destruição das máquinas porque se considerava 

que estas iriam tomar o lugar do Homem, aumentando o desemprego. Olhando para trás, percebemos 

que essa foi apenas uma etapa na evolução das realizações materiais da Humanidade e que ao contrário 

de se traduzir numa catástrofe, acabou por contribuir para melhorar as condições de vida das pessoas. -- 

 ---------- Sabemos que as alterações resultantes da evolução do conhecimento e da tecnologia têm um 
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ritmo global, frenético e imprevisível. Kai-Fu Lee, especialista em Inteligência Artificial e autor do livro Os 

Superpoderes da Inteligência Artificial , estima que cerca de 40% a 50% dos empregos atuais estão 

ameaçados de extinção por substituição tecnológica. Contudo, não será certamente proveitoso iniciar 

movimentos ludistas contra a evolução tecnológica, teremos sim de possuir diversificadas competências 

que nos garantam a flexibilidade, adaptabilidade e criatividade para a atualização do conhecimento e o 

exercício de novas funções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Todos os referenciais internacionais sobre o ensino e aprendizagem, nomeadamente da União 

Europeia, da OCDE, da ONU , entendem que a cidadania plena só será alcançada se ao Saber se associar a 

defesa dos valores da justiça, da inclusão, da solidariedade e da importância da dignidade humana e da 

noção do bem comum. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Reconhecemos que o mundo global precisa da nossa participação, mas de uma forma consciente 

e responsável. As nossas propostas e as nossas ações devem contribuir para a resolução das questões que 

afetam o nosso presente e o nosso futuro, individual e coletivo. ------------------------------------------------------ 

 ---------- Como jovens motivados e conscientes da realidade envolvente, refletimos e elaborámos um 

conjunto de propostas que entendemos serem fundamentais para o desenvolvimento de competências 

para o cidadão do século XXI. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Propostas para debate: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 1.Organizar uma ação de sensibilização para a necessidade de melhoria das 

infraestruturas/equipamentos da Escola Básica 2,3/Sec. Michel Giacometti; -------------------------------------- 

 ---------- 2. Criar a “Universidade da Vida” (para Jovens); ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- 3. Estabelecer protocolos com Escolas de Línguas; -------------------------------------------------------------- 

 ---------- 4. Promover a divulgação da oferta desportiva existente no concelho de Sesimbra; ------------------- 

 ---------- 5. Promover a melhoria do Pavilhão Municipal da Quinta do Conde; -------------------------------------- 

 ---------- 6. Fomentar o desenvolvimento do voluntariado Jovem; ------------------------------------------------------ 

 ---------- 7. Organizar uma Feira das Profissões” ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi cedida a palavra a Beatriz Conceição, representante da Escola Básica Integrada da Quinta do 

Conde, que depois de cumprimentar os presentes, passou a apresentar a proposta da sua Escola: --------- 

 ---------- “Introdução: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Na sociedade atual, cada vez mais, os jovens são confrontados com a necessidade de se 

adaptarem, seja no ambiente escolar, seja no mercado laboral. Para serem bem sucedidos no local onde 

estão inseridos, ao longo da sua carreira académica, os jovens não devem apenas apreender as matérias 
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das várias disciplinas, mas também adquirir/desenvolver capacidades/competências que os vão 

acompanhar para o resto das suas vidas, tais como: responsabilidade, pensamento crítico, criatividade, 

iniciativa, flexibilidade, competências artísticas, desportistas, culturais, entre outras. -------------------------- 

 ---------- A nossa escola considera que, para se ser um verdadeiro cidadão do século XXI, os jovens 

precisam não só de desenvolver as capacidades referidas, como também necessitam de saber aplicá-las 

no seu dia a dia. Para isso, devem revelar capacidade para resolver situações problemáticas/de conflito; 

colaborar com pessoas de diferentes faixas etárias; desenvolver o seu pensamento crítico; revelar 

solidariedade e tolerância em relação aos outros, demonstrando, nesse percurso, vários valores cívicos e 

solidários, tendo sempre presente, igualmente, na sua consciência, o desenvolvimento sustentável, que 

tanto preocupa o planeta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A nossa escola ressalva que a temática deste ano é muito importante, pois pode despertar nos 

jovens sesimbrenses, enquanto estudantes, uma noção bem definida das competências que se esperam 

do cidadão do século XXI e do perfil do aluno no final da escolaridade obrigatória, que se pede ao jovem 

atual, e levá-los a tornarem-se melhores cidadãos no século XXI. ----------------------------------------------------- 

 ---------- Os jovens sesimbrenses deverão consciencializar-se de que, quanto mais completos na sua 

formação académica e extra-escolar forem, mais competências adquirirem, mais hábeis e melhor 

preparados estarão em termos profissionais e cívicos para terem um futuro de sucesso. É, sem dúvida, 

com essa finalidade e a de pretender sensibilizar os jovens do nosso concelho a ter uma atitude mais 

ativa/cívica com os seus pares e com a comunidade, tornando o concelho de Sesimbra ainda mais 

dinâmico e apravízel de se viver, que a nossa escola apresenta as propostas que se seguem. ----------------- 

 ---------- Propostas para debate: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 1. Criação de um órgão representativo dos jovens no concelho; -------------------------------------------- 

 ---------- 2. Criação/desenvolvimento de um Projeto de Alunos Monitores/Tutores nas Escolas do concelho; 

 ---------- 3.Criação/desenvolvimento de um Projeto de Apadrinhamento nas Escolas do concelho; ----------- 

 ---------- 4. Promoção de mais atividades/formação em espaços como a Onda Jovem/Associações  

Recreativas/Coletividades; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 5. Criação/desenvolvimento de Projetos de Voluntariado nas Escolas/concelho.” ---------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS aproveitou para explicar que a realização das sessões da Assembleia 

Municipal de Jovens decorria de forma sequencial em cada uma das freguesias do Concelho, significando 

que no próximo ano, a 17ª Edição decorreria na freguesia da Quinta do Conde. Disse também que a 

ordem da intervenção das escolas para a leitura das suas propostas na próxima Edição decorreria 
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também de forma rotativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Para terminar a apresentação das propostas, tomou do uso da palavra o representante da Escola 

Navegador Rodrigues Soromenho, que depois de cumprimentar todos os presentes, fez a leitura da sua 

proposta: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Introdução: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A 16.ª edição da Assembleia Municipal de Jovens de Sesimbra, cujo tema é “O cidadão/cidadã do 

Século XXI – Que Competências” tornou-se numa enorme responsabilidade para nós, porque 

reconhecemos a importância de discutir e preparar o futuro tendo como ponto central os jovens, ou seja, 

aqueles que representam o dia de amanhã, em termos de sociedade. ----------------------------------------------- 

 ---------- Os jovens de hoje fazem parte de uma geração que deverá estar habilitada para fazer face a 

profissões que ainda não existem e por isso as Competências que necessitam de desenvolver são muito 

diferentes das que os jovens da anterior geração necessitaram. Se a este facto juntarmos a enorme 

evolução tecnológica a que assistimos e que tem tendência para acelerar ainda mais o avançar do tempo, 

estamos perante um tema que é, como já afirmei é de extrema importância para os jovens da atualidade. 

O nosso Agrupamento de Escolas tem sempre, ao longo dos últimos anos, procurado desenvolver 

atividades e projetos que visam dotar os seus alunos de competências que efetivamente sejam essenciais 

para fazer face aos desafios do futuro. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Propostas para debate: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- As cinco propostas elaboradas pela bancada da Escola Navegador Rodrigues Soromenho, são: --- 

 ---------- Proposta 1 – Promoção de um evento sobre profissões do futuro. (Seminários, debates, workshops 

e Exposição); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Proposta 2 – Desenvolvimento de uma campanha de sensibilização junto das autarquias e dos 

clubes desportivos do concelho promovendo a diversificação de modalidades desportivas e a abertura de 

mais modalidades desportivas femininas; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Proposta 3 – Publicação de uma Revista online, com o objetivo de aumentar as competências 

digitais e linguísticas e, ao mesmo tempo, divulgar assuntos do interesse dos jovens alunos, sobretudo ao 

nível das perspetivas de futuro;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Proposta 4 – Dinamização um projeto intergeracional com a participação de idosos em projetos 

da Escola, nomeadamente Clubes de Teatro e outros; ------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Proposta 5 – Criação de um clube de voluntariado na Escola, com a hipótese de posteriormente se 

abrir uma loja social.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- A Presidente da AMS disse que as propostas apresentadas reuniam propostas importantes e era 

também importante que os alunos se comprometessem por mais dois anos atá ao 9ºano e que era 

esperado que os mais velhos continuassem a apoiar os mais novos. Agradeceu ainda aos professores e 

aos Agrupamentos de Escolas pelo trabalho desenvolvido e ainda pelo trabalho que tinham em mãos, 

pois de há três anos para cá, a concretização das propostas era financiada pelo município com a 

atribuição de 1.000€ por cada escola, para que os alunos sintam que, para além da prospeção feita pela 

comunidade e da seleção realizada em termos de prioridade, possam concretizar as suas propostas. A 

última tarefa da Assembleia Municipal de Jovens estava praticamente concluída e acreditava-se que a 

próxima Edição também iria envolver os professores e os alunos. ----------------------------------------------------       

 ----------  Foi cedida a palavra ao Deputado João Valente, que cumprimentou todos os presentes e disse 

que a bancada da CDU saudava a atividade da AMJ, que continuava a ser um projeto bastante inovador. 

Referiu que a 16ª Edição continuava com o mesmo dinamismo da 1ª Edição, ou seja, cerca de 700 jovens 

envolvidos, e 20 professores que, ao longo das várias Edições, se tinham mobilizado sempre em torno dos 

objetivos pretendidos, que possibilitavam que os alunos e professores tivessem contato com a realidade 

e este era o contato mais próximo que tinham com a Assembleia Municipal, bem como com as 

comunidades sesimbrenses, permitindo a partilha de propostas. Para a bancada da CDU, era um privilégio 

continuar a cooperar com os jovens, professores e todos os Agrupamentos do município, pois era um 

projeto que caracterizava as propostas apresentadas, bancada por bancada. ------------------------------------- 

 ---------- No quadro do método de seleção do tema, merecera, como sempre, a participação dos alunos, 

onde começava o exercício da democracia. Disse ainda que ficava o desafio de cada escola ter o 

compromisso de concretizar o seu Projeto e a futura Edição, ou seja, ter de colocar já em prática os 

referidos Projetos. O Deputado saudou ainda o Projeto «Jovens em Movimento… pela Europ@, que havia 

levado o Presidente e a Primeira-Secretária da Mesa da AMJ, os professores Elisabete Luis e Jorge Lopes à 

Finlândia. Previa-se que no próximo ano, a sua realização viesse a ser em portugal, mais concretamente 

em Sesimbra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado lobo da Silva que cumprimentou todos os presentes e 

disse que fez a seguinte intervenção: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “O desenvolvimento deste Projeto, ao longo de vários anos, mostrou e mostra que um dos modos 

mais eficazes de expandir as competências dos alunos passa pelo apelo à sua criatividade em projetos de 

realização em equipa. A escola é utilizada como espaço em que o Projeto pode ser desenvolvido e 

reconhecido. A concretização de um projeto com esta natureza não se deve apenas aos seus autores mas 
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a todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta se envolveram. O PSD agradece também a todos os 

professores por terem participado sem receios nestes arrojados projetos, permitindo que estes sejam 

concretizados. Embora este Projeto apresente algumas limitações, concluímos que conseguiram 

providenciar um conjunto de desafios que esperamos que sejam aceites e, posteriormente, concretizados. 

Na verdade, atualmente, a sociedade exige que a escola, com a ajuda da família e do meio envolvente, 

forme cidadãos ativos, conscientes, independentes e críticos. Ser cidadã ou cidadão no século XXI exige 

motivação, vontade, esforço, mas a aprendizagem é para toda a vida.” -------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado Sérgio Faias que cumprimentou todos os presentes e disse que a 

Assembleia municipal de Jovens realizada no passado dia 11 de maio havia retratado o trabalho 

desenvolvido ao longo do ano letivo que envolvera, para além dos jovens presentes nessa sessão, todo 

um conjunto de jovens que não estiveram presentes mas que participaram nas escolas, na expetativa de 

que o caráter de promover a cidadania, a democracia e a liberdade se pudesse espalhar e que com estas 

atitudes, se pudesse combater os elevados graus de abstenção que ainda se iam verificando, e que se 

pudera ver nas Eleições Europeias no passado mês de maio. A bancada do PS saudou esta participação, as 

propostas apresentadas e o trabalho de preparação das mesmas. Referiu que o ideal era que se 

conseguisse chegar a muitos mais jovens até noutros níveis de ensino mais próximos daqueles em que as 

pessoas teriam a sua primeira experiência de poder votar e ter uma participação mais ativa e democrática 

que acabava por se consubstanciar no voto. O Deputado disse que não pudera deixar de notar que mais 

do que uma das propostas referidas esta noite se relacionavam com a criação de um Concelho de Jovens 

em que pudessem ser debatidos os problemas dos jovens e pudessem dar a sua perspetiva de uma forma 

mais geral. Tratava-se de uma proposta que o Partido Socialista iria colocar ainda hoje em debate no 

PAOD. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que todos os Deputados que já tinham intervindo tinham razão, especialmente ao dizer que a juventude 

era o futuro do nosso País e do nosso Concelho. Referiu que o MSU também era um projeto jovem e 

nesse sentido, encarava a juventude como uma promessa daquilo que poderia ser feito de uma forma 

melhor no futuro. Referiu que o Projeto da Assembleia Municipal de Jovens era inovador e que tinha 

vindo a “ganhar asas”, a desenvolver-se e também a aprimorar-se. Disse que, na sua perspetiva, estava 

melhor de ano para ano, que demonstrava que quando um bom projeto tinha um bom acompanhamento 

e protagonistas sérios no trabalho realizado e boa vontade, o trabalho só poderia ser bastante positivo. 

 ---------- O Deputado salientou que este projeto era uma “bandeira” à cidadania e à participação cívica e 
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notava-se cada vez mais uma relação e uma visão mais próxima dos alunos com a realidade daquilo que 

eram as necessidades do Concelho e que se queria melhores políticos e deveria salvaguardar-se um 

melhor futuro e que os cidadãos voltasse a acreditar nos políticos porque a política, ao contrário do que 

muita gente pensava, era uma função nobre e ao sê-lo, tinha de ser cuidada. ------------------------------------ 

 ---------- O Deputado agradeceu as propostas apresentadas e deixou um agradecimento especial, não só 

aos alunos participantes mas também aos professores, pais, Diretores dos Agrupamentos e disse esperar 

que estas iniciativas continuassem por muitos mais anos, sempre com uma participação elevada. --------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado José Guerra que cumprimentou todos os presentes e disse 

que a realização das Assembleias Municipais de Jovens havia tido um papel importante na aprendizagem 

da cidadania, que fazia desenvolver o trabalho dos jovens. Disse que esta aprendizagem de intervenção 

cívica era necessária para a democracia se manter ativa mas seria também importante que estes jovens 

procurassem uma atividade associativa, como as associações de estudantes, que não servissem apenas 

para organizar festas de fim de ano mas para o funcionamento de debate sobre o ensino, os problemas 

dos jovens e questões nacionais e que a sua intervenção cívica servisse para os outros colegas da escola 

participassem também noutras situações e projetos e que assumissem ter um papel importante no 

desenvolvimento da juventude que estava afastada dos seus deveres como jovens deste País. ------------- 

 ---------- Interveio o Presidente da CMS, que cumprimentou todos os presentes e saudou a Assembleia 

Municipal de Sesimbra, que ao longo de um conjunto de mandatos vinha dinamizando esta Assembleia 

Municipal de Jovens dentro dos mesmos moldes. Disse tratar-se de um projeto com uma duração 

razoável, por onde já tinham participado centenas de jovens. Referiu que havia um grande trabalho dos 

alunos em particular mas também dos professores de cada um dos Agrupamentos. Disse que para além 

da Assembleia Municipal de Jovens, independentemente do exercício de funções de cada um daqueles 

que estavam hoje e daqueles que já tinham estado, era verdade que se ia vendo um conjunto de 

professores a agarrar este Projeto ao longo dos tempos e era um sinal que nas escolas, para além das 

dificuldades no sistema educativo, havia professores que se disponibilizavam para dar mais um pouco de 

si, sobretudo para a participação dos jovens, para se comprometerem com o Projeto porque se tratava de 

uma mais-valia para a construção do próprio conhecimento destes jovens ao longo dos anos, para a 

construção da sua entidade e também para a construção daquilo que era o seu sentido de 

responsabilidade, independentemente daquilo que seria a sua consciencialização mais ou menos política 

no futuro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que cada vez mais a Assembleia Municipal de Sesimbra tinha um conjunto de iniciativas que 
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se iam alargando e potenciando, desde o Concurso “As Cores da Cidadania” para os alunos do 1º ciclo do 

ensino básico. O “Eleito por Um Dia” que era uma experiência fantástica não apenas para os jovens mas 

também para os eleitos que os acompanhavam e, muito recentemente, a Candidatura que o município 

esperava vir a ser aprovada mas mais que isso, que pudesse encontrar parceiros europeus que pudessem 

expandir este modelo de participação dos jovens e de cidadania e que no próximo ano já teria resultados. 

Disse ainda ser necessário haver uma causa/efeito mais direta daquilo que era uma Assembleia Municipal 

de Jovens e que de há dois ou três anos a esta parte, havia também um apoio direto para um Projeto 

específico de cada uma dos Agrupamentos, definido pelos próprios alunos com a participação dos órgãos 

municipais de Sesimbra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente referiu que este Projeto não se distinguia naquilo que deveria ser a participação dos 

jovens mas que a questão não se podia centrar no facto de se votar mais ou votar menos e se haveria 

melhor políticos no futuro. Disse que a participação dos jovens numa sociedade ia muito além daquilo 

que era a política e era necessária a participação em todas as áreas, significando que havia um 

compromisso com aquilo que era o “nosso” território, com as “nossas” medidas e que se participava 

ativamente naquilo que era também a influência das decisões que se tomavam, não só a nível local como 

regional ou propriamente a nível nacional. Uma participação numa associação, quer seja de estudantes, 

cultural ou desportiva ou até um conjunto de moradores associados, tudo isso era participação e, 

independentemente da consciencialização, o maior erro era querer-se segmentar com as nossas ideias 

mais políticas para a esquerda ou para a direita, independentemente da força ou da simpatia política que  

se pudesse vir a ter com jovens desta idade, o que teria de ser dotado era que estes jovens construíssem 

a sua própria identidade, consciência e decisão. Salientou que este era o verdadeiro trabalho da 

Assembleia Municipal de Jovens. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse que se vivenciava uma grande satisfação entra os eleitos da 

Assembleia Municipal porque a AMJ se tratava de um Projeto que tinha de ter reciprocidade em várias 

componentes como as mudanças na escola, um feed-back do envolvimento dos pais e os eleitos não 

podiam deixar de compreender os novos desafios a que a AMS se colocava. Referiu que quando se 

realizava uma reunião de avaliação, os Professores questionavam sempre sobre a próxima edição, 

significando que qualquer projeto não podia ser padronizado e tinha de ser dinâmico ao ponto de 

conseguir compreender as vicissitudes locais, neste caso da escola, da comunidade novos desafios. Este 

ano havia um novo desafio, por isso, a dinâmica do próprio projeto estava na razão direta daquilo que 

eram os forcings que eram convergentes na escola. Era um projeto de grande voluntariado e apreço por 
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aquilo que era a grande dinâmica dos professores, que também tinham vindo a prender muito com os 

jovens deputados, os de hoje e os que já tinham passado. A razão pelas quais tinham sido convidados os 

alunos mais velhos para fazerem uma intervenção direta ao Presidente da Câmara, era porque se queria 

deixar um elo entre aquilo que tinha sido a participação dos jovens da 1ª, 2ª e 3ª Edições da AMJ e os 

colegas de hoje. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse também que este Projeto se tratava do contributo à formação de cada um e a formação de 

não passar pela rua e criticar e saber a quem dizer que algo estava mal, a vontade de participar numa 

associação como já havia sido referido anteriormente, a vontade de intervir na escola, de cooperar com 

os pais e tudo isto era ter novos horizontes e perceber a dinâmica das instituições e a sua 

responsabilidade. Referiu que a projeção que a Assembleia Municipal queria fazer da AMJ para a Europa 

era um privilégio para os jovens e todos os intervenientes mas sobretudo para o município de Sesimbra e 

era nesta ótica que se continuaria a trabalhar para que este município não fosse entendido apenas 

naquilo que era o trabalho nas escolas e nas autarquias. Disse ainda que havia algumas empresas e 

instituições do Concelho e também a nível regional e nacional a apoiar a AMJ de forma aberta e a dar o 

seu nome por se tratar de um projeto que também lhes dava mais-valia e também à AMS, por sentir que 

estas entidades estavam com a Assembleia Municipal nesta caminhada da formação de jovens e da 

cidadania. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade e aclamação, recomendar à Câmara 

Municipal que considere as propostas aprovadas na 16ª edição da Assembleia Municipal de Jovens cujo 

tema central é “O Cidadão/Cidadã do Século XXI – Que Competências?” e que analise a sua pertinência e 

inclusão no Orçamento para 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Deliberou ainda, remeter à Câmara Municipal os AMJProjetos 2019 que correspondem ao 

financiamento global por parte desta, cabendo a cada Agrupamento de Escola 1000€ para desenvolver e 

concretizar o seu projeto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS declarou depois aberto o “Período de Antes da Ordem do Dia”, composto 

por dezasseis documentos. Por questões metodológicas e de funcionamento, a Presidente informou que, 

atendendo ao elevado número de documentos, nos quais se inseriam dois Votos de Pesar e uma 

Saudação, havia 6 documentos que já tinham sido presentes nesta Assembleia Municipal, subdivididos 

em 4 Recomendações e 2 Moções, posteriormente remetidos às respetivas Comissões. Disse haver mais 7 

documentos remetidos para a Assembleia e que eram traduzidos em 3 Recomendações e 4 Moções. 

Disse que de acordo com o Regimento da AMS, não acreditava que este período teria um debate de 
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apenas 1 hora e que, de um acordo prévio entre a Comissão de Líderes dos Grupos Municipais, tinha-se 

encontrado a metodologia que devia ser mais adequada e que no que dizia respeito aos documentos 

mais “antigos”, seria dada a palavra ao Coordenador de cada Comissão respeitante para dar um ponto da 

situação do trabalho desenvolvido e a seguir, ter-se-ia a possibilidade de uma intervenção de cada uma 

das bancadas dos Grupos Políticos presentes para poderem dar o seu contributo. ------------------------------  

 ---------- Relativamente aos restantes documentos, seria dada a palavra aos proponentes para a sua 

apresentação e posteriormente, seria dada a oportunidade a 2 elementos de cada bancada de fazer as 

intervenções sobre a mesma matéria. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Esclareceu que esta metodologia tinha dois objetivos e o primeiro seria estarem todos a cooperar 

e participar numa melhor gestão da possibilidade de intervenção nestes documentos e que o segundo 

seria o conhecer das condições de intervenção. Este modelo permitirá um melhor funcionamento com 

tempo para debate e conhecer os respetivos esclarecimentos. Informou que esta situação não decorreria 

em relação aos Votos de Pesar e à Saudação. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Presidente da AMS fez a leitura do Voto de Pesar subordinado ao título “Raúl Augusto Pinto 

Rodrigues”: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Raúl Augusto Pinto Rodrigues nasceu em Sesimbra em 8 de Novembro de 1933. --------------------- 

 ---------- Frequentou a instrução primária na Escola Conde Ferreira e o ensino secundário no Colégio do Dr. 

Costa Marques, em Sesimbra e no Liceu D. João de Castro, em Lisboa. Frequentou depois o curso de 

Geologia e Técnicas de Prospeção, Pesquisa e Exploração de Minérios Radioativos no Instituto Superior 

Técnico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Até à sua aposentação, em 1992, exerceu funções de relevo na indústria extrativa, na Junta de 

Energia Nuclear e na Direção Geral de Geologia e Minas, participando em campanhas de prospeção e 

elaborando estudos e pareceres, entre os quais se destaca a Carta Mineira e Metalogénica de Portugal. - 

 ---------- Com o 25 Abril de 1974, teve uma intensa atividade politica envolvendo-se em várias causas que 

caraterizaram esse período da vida portuguesa. ---------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Entre 1976 e 1978 foi Vereador da Câmara Municipal de Sesimbra, eleito nas listas do Partido 

Socialista, tendo sido agraciado com a Medalha de Mérito Municipal – Grau Prata, em 1997. Em 22 de 

Abril de 2017, na cerimónia dos “40 anos do Poder Local Democrático”, foi homenageado pela Assembleia 

Municipal de Sesimbra como um dos primeiros eleitos da Autarquia. ------------------------------------------------ 

 ---------- A sua atividade como autarca esteve sempre empenhado nas melhorias da sua terra, e sempre 

imbuído no espírito do 25 de abril dando os seus contributos a melhoria das condições de vida dos 
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sesimbrenses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Passou também pela eleição como Presidente da Junta de Freguesia de Castelo Novo, no Fundão, 

numa lista Independente, em 2001. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Dedicou-se intensamente ao associativismo local, tanto em Sesimbra como em Castelo Novo, 

tendo presidido às assembleias gerais do Grupo Desportivo de Sesimbra e da Sociedade Recreio 

Sesimbrense, e às direções do Clube Sesimbrense e da Associação Sociocultural de Castelo Novo. ----------- 

 ---------- Do conjunto de participações destaca-se a autoria do livro “Artes e Ofícios em Sesimbra (1925-

1950)”, editado pela Câmara Municipal de Sesimbra em 2003, no qual é dada uma grande relevância a 

vários aspetos da vida social, cultural económica e associativa, cujo legado é hoje e no futuro um 

documento de historia viva do município de Sesimbra. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Foi ainda fundador e diretor do “Jornal de Sesimbra”, colaborador da “Sesimbra Eventos” e da 

“Rádio Santiago”, e foi membro da “Confraria Mínima” e do grupo de reflexão “Observa”. ------------------- 

 ---------- O Raúl, como era conhecido por todos, faleceu a 1 de Junho de 2019, no Fundão. --------------------- 

 ---------- A Assembleia municipal de Sesimbra, reunida a 28 de junho, manifesta o seu pesar junto da 

família, com o reconhecimento do seu papel no Poder Local em Sesimbra. ----------------------------------------- 

 ---------- Dar conhecimento: Familiares de Raúl Augusto Pinto Rodrigues” ------------------------------------------  

 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, o Voto de Pesar com o título 

“Raúl Augusto Pinto Rodrigues” e guardou um minuto de silêncio em sua memória. ---------------------------  

 ---------- Prosseguindo os trabalhos, teve início a leitura do Voto de Pesar pelo falecimento de Rúben de 

Carvalho: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Ruben de Carvalho, intelectual comunista, assumiu uma intervenção destacada na atividade do 

Partido, tendo desempenhado importantes tarefas, cargos e responsabilidades. Ruben de Carvalho teve 

uma vida de intervenção e de luta na resistência antifascista, e no movimento associativo estudantil. 

Destacou-se no jornalismo, na imprensa e na rádio.  --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Deixou à sociedade portuguesa um contributo de grande relevo no conhecimento da música, na 

sua dimensão artística, cultural e social, no plano nacional e internacional, das suas raízes populares à sua 

dimensão erudita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ruben de Carvalho nasceu em Lisboa em 21 de Julho de 1944, tendo aderido ao Partido 

Comunista Português em 1970. Era membro do Comité Central desde 1979 e do Executivo da Comissão 

Nacional da Festa do Avante desde a primeira edição em 1976. Foi Chefe de Redação do Avante, órgão 

central do PCP, entre 1974 e 1995. Desde muito jovem teve intervenção ativa na luta antifascista, já 
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estudante do Ensino Superior participou na luta académica em 1962, tendo integrado várias associações 

de estudantes. Esta ativa intervenção no movimento estudantil levou à perseguição constantes por parte 

da polícia política do regime fascista – PIDE – e às prisões de Caxias e Aljube onde esteve preso por 

diversas vezes.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi membro das comissões juvenis de apoio à candidatura do General Humberto Delgado, tendo 

integrado a Comissão Central da CDE. Após o 25 de Abril de 1974 desenvolveu uma intensa atividade 

como repórter, redator, editor em inúmeros jornais e revistas, tendo também dirigido e participado em 

vários programas de rádio e televisão. Foi deputado na Assembleia da República, Vereador na Câmara 

Municipal de Setúbal e de Lisboa eleito pela CDU.  ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Escreveu diversos livros, produziu vários discos e espetáculos. Ao longo de toda a sua vida Ruben 

de Carvalho empenhou-se na luta, com o seu Partido, pela liberdade e a democracia, por uma sociedade 

nova, mais justa, solidária e fraterna, liberta da exploração e da opressão. ---------------------------------------- 

 ---------- Os eleitos na Assembleia Municipal de Sesimbra reunidos no dia 28 de Junho de 2019 lamentam 

profundamente o falecimento de Ruben de Carvalho e apresentam as mais sentidas condolências à sua 

família em especial à sua companheira Madalena Santos. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Dar conhecimento deste voto de Pesar: ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Partido Comunista Português; Presidente da República; Presidente da Assembleia da República; 

Grupos Parlamentares na Assembleia da República; Área Metropolitana de Lisboa; Associação de 

Municípios da Região de Setúbal; Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleia de Freguesia do 

Castelo, Sesimbra e Quinta do Conde; Comunicação Social.” -----------------------------------------------------------  

 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, o Voto de Pesar pelo 

falecimento de Rúben de Carvalho e guardou um minuto de silêncio em sua memória. ------------------------  

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Paulo Caetano que deixou uma nota relativa ao Voto de 

Pesar pelo falecimento de Raúl Augusto Pinto Rodrigues. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que enquanto familiar, queria deixar um agradecimento às palavras dirigidas ao seu 

estimado amigo e sogro Raul Pinto Rodrigues. Agradeceu as mensagens que tinham chegado diretamente 

à família e disse que as mesmas os tinham sensibilizado imenso. Informou que a Sra. Presidente havia 

sugerido que o próprio fizesse a leitura deste Voto de Pesar mas o Deputado solicitou que a mesma o 

fizesse porque o seu sogro assim o gostaria que fosse, pela estima que tinha pela Presidente Odete Graça.

 ---------- Disse ainda aos jovens Deputados municipais que a vida e a política também era isto, olhar para 

referências e seguir alguns exemplos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Em seguida, foi apresentada a Saudação aos Campeões com a seguinte transcrição: ---------------- 

 ---------- “Terminada agora a época desportiva 2018/2019 é o momento de felicitar todos os que se 

sagraram vencedores das provas em que estavam inseridos, elevando dessa forma o nome dos respetivos 

emblemas que envergam bem como o nome do Município. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Para regozijo de todos, foram várias as modalidades e escalões a subir ao mais alto lugar do 

pódio, prova evidente de ecletismo e visão dos clubes e dos seus dirigentes numa união de esforços com 

as Autarquias Locais, de onde surgiram os seguintes títulos: ----------------------------------------------------------- 

 ---------- GD Sesimbra, hóquei em patins sub 13, Campeão Regional e vencedor da Taça da APS, no voleibol 

juvenis femininos, vencedor da Taça AVL, no futebol, iniciados “A” Campeão Distrital da 2ª Divisão, no 

escalão sénior o hóquei em patins sagrou-se Campeão na 3ª Divisão Zona Sul “B” tendo terminado a fase 

regular da prova somando por vitórias todos os jogos disputados. --------------------------------------------------- 

 ----------  GDU Azoia, em ori-btt escalão H17 sagrou-se Campeão Nacional o atleta Pedro Peralta, em 

orientação escalão H18 Vasco Mendes e no escalão H14 Miguel Manso sagraram-se também Campeões 

Nacionais, resultados que ajudaram o clube a fixar-se no 6º lugar do ranking nacional da modalidade. --- 

 ---------- Clube Naval de Sesimbra, sagrou-se Campeão Regional do Continente por equipas em Pesca 

Submarina, no ano que marcou o regresso do clube à competição. -------------------------------------------------- 

 ---------- A equipa infantil feminina do Boa Água Andebol, no seu segundo ano de existência, é vencedora 

absoluta do Campeonato Inter Regional de Setúbal, Lisboa e Santarém, apurando-se para o Encontro 

Nacional de Infantis Femininos, a realizar em Portimão na primeira semana de julho. -------------------------- 

 ---------- Ao salientar estas prestações desportivas é fundamental deixar uma palavra de reconhecimento 

pelos respetivos dirigentes ao nosso movimento associativo que de forma abnegada dá o seu total apoio 

às diferentes modalidades pelas quais são uma referência desportiva de cada clube. --------------------------- 

 ---------- Muitos outros resultados e prestações positivas tiveram os demais clubes e atletas do Concelho, 

alguns com participações em seleções nacionais em campeonatos da Europa e do Mundo em diversas 

modalidades facto que atesta a sua competência e capacidade de trabalho, que sirva de inspiração a 

todos os que praticam desporto nos nossos clubes. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra, saúda todos os atletas, pais e encarregados de 

educação, técnicos, funcionários, sócios e dirigentes dos clubes vencedores, pelos resultados obtidos nos 

diferentes patamares desportivos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Dar conhecimento: Clubes e Associações referenciadas pelos resultados obtidos, Camara 

Municipal, Juntas de Freguesia do Concelho, Federação de Patinagem de Portugal, Federação Portuguesa 
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de Voleibol, Federação Portuguesa de Futebol, Federação Portuguesa de Orientação, Federação 

Portuguesa de Atividades Subaquáticas, Federação de Andebol de Portugal, Comunicação Social local e 

regional.” 

 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal aprovou por unanimidade e aclamação, a Saudação aos 

Campeões. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Seguiu-se a discussão da Moção com o título “Pela reabertura da Estação dos CTT em Sesimbra”. 

 ---------- Foi cedida a palavra à Deputada Paula Rodrigues que cumprimentou todos os presentes e disse 

que a bancada da CDU tinha a mesma preocupação e que o seu sentido de voto seria favorável. A 

bancada da CDU sugeriu que fosse introduzido um ponto no documento. ----------------------------------------- 

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

disse que o MSU também acompanhava esta preocupação é iniciativa e por este motivo, subscreva a 

presente Moção nos termos em que tinha sido apresentada pelo proponente. ----------------------------------   

 ---------- Interveio o Deputado Sérgio Faias que disse que o Grupo Municipal do PS se preocupava e que a 

partir do momento em que tinha sido feito este movimento de privatização daquele que era 

reconhecidamente, um dos melhores serviços de entrega postal do mundo, com níveis de qualidade de 

serviço muito acima daqueles que se verificavam noutras paragens e com um conjunto de ativos e de 

infraestruturas que compunham esta empresa pública, houvera a preocupação quando em 25 de junho 

de 2013, o Governo do PSD decidira, em reunião do Conselho de Ministros, privatizar 100% do capital dos 

CTT. Neste sentido, o PS acompanhava a preocupação em garantir um serviço que para além da entrega 

do serviço postal também era o ponto em que muitas das pessoas, principalmente os reformados, se 

podiam deslocar para receber as suas pensões e foi com enorme preocupação que se viu a degradação 

desses serviços e a delapidação de todo um património de uma empresa que quando passou para a mão 

dos privados, se viu, ano após ano, pela distribuição de dividendos pelos acionistas, que essa empresa 

ficasse descapitalizada. Nesse sentido, o PS considerava que, no momento da sua privatização, deveria 

ter sido acautelada uma maior garantia da qualidade de serviço que era prestada, através de uma 

alteração do contrato de concessão e também um reforço daquelas que seriam as competências da 

respetiva entidade reguladora que supervisionava esta atividade, designadamente a ANACOM. ------------ 

 ----------  Sabendo que houvera todo este movimento e que as populações haviam ficado gravemente 

prejudicadas com aquela que tinha sido uma posição do PSD, a bancada do PS considerava que havia 

alguma contradição entre aquilo que tinha sido a posição do PSD em 2013, quando decidira avançar para 

esta privatização e a posição atual em que se queria reverter aquele que tinha sido esse movimento. ---- 
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 ----------  Foi cedida a palavra ao Deputado Lobo da Silva que disse estar disponível para a introdução da 

sugestão da bancada da CDU feita através da Deputada Paula Rodrigues. Relativamente à intervenção do 

Deputado Sérgio Faias, disse que custava aceitar que o PSD tivesse esta postura mas este era o sentido de 

responsabilidade. Disse ainda saber que o PS estava habituado a dizer uma coisa nas reuniões de 

Comissão e quando se realizavam as sessões da Assembleia diziam outra mas, o Grupo Municipal do PSD 

era coerente e questionou se alguém poderia dizer qual tinha sido a posição do PSD relativamente á 

Moção do encerramento do Posto dos CTT na freguesia de Santiago. Referiu que mesmo sendo uma 

medida do PSD, o Grupo Municipal votou contra e esteve do lado da população. Disse ainda que teria de 

trazer um memorando da Troika, no qual era referido a privatização dos CTT. Salientou que o PSD sempre 

havia tido a mesma postura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Miguel Ribeiro, que sugeriu duas alterações ao texto e que 

foram aceites pelo proponente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Interveio o Presidente da CMS que informou que o município de Sesimbra tinha a informação de 

que a antiga loja dos CTT da freguesia de Santiago, que tal como era sabido, tinha sido vendida aos CTT 

na  década de 80, por um preço simbólico. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse não ter tido a perceção, por parte do atual Presidente do Conselho de Administração, de 

que haveria uma reposição das lojas das estações entretanto encerradas e que a perceção que tivera era 

que havia um estancamento nesta fase de encerramento de  estações e postos dos CTT e que seria 

avaliada a abertura de alguns dos que tinham sido encerrados. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que os pressupostos daquilo que era hoje o cariz da empresa CTT do contrato de 

concessão não havia mudado e o que tinha mudado tinha sido a imagem dos CTT e do seu ponto de 

vista, o Conselho de Administração teria de ter uma mudança de comportamento para retomar a imagem 

que tinha e sobretudo, “retomar” alguns utentes que tinha perdido.------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que fazia todo o sentido que o município de  Sesimbra, tendo em conta todas 

as circunstâncias, iria fazer todas as démarches necessárias para a reabertura de uma estação dos CTT na 

freguesia de Santiago, não apenas por haver uma população envelhecida mas sobretudo 

por também haver uma forte incidência, quer de segunda habitação, quer do impacto do turismo durante 

os principais meses da época alta, fazendo todo o sentido que esta reabertura fosse 

considerada. Tratava-se da decisão de uma empresa privada numa perspetiva meramente comercial. 

Disse que havia acompanhado este processo no quadro das funções exercidas na ANAFRE e que nem 

eram conhecidos os acionistas dos CTT. O contrato de concessão não tinha nenhuma 
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salvaguarda, porque o serviço postal obedecia a um conjunto de critérios que tinha a ver com a 

distância às estações dos CTT, densidade populacional dos locais da ANACOM só tinha de avaliar se os 

contratos estavam a ser cumpridos. Muitas das vezes, um marco do correio podia servir para 

cumprir aquilo que era o contrato de concessão, embora os correios fossem muito além do serviço 

postal. Referiu que era uma obrigação reivindicar novamente a existência de uma estação dos CTT  na 

freguesia de Santiago mas, sem uma alteração ao contrato de concessão existente do serviço postal, 

deixar-se-ia uma decisão de uma perspetiva comercial nas mãos de uma empresa privada. Salientou que 

houvera uma decisão do Governo CCDS/PP-PSD relativamente à alienação de ações do Estado em 

bolsa do capital dos CTT mas também era  verdade que, neste momento, com o atual Governo, ainda não 

se  tinha dado a sua reversão ou pelo menos parte dela. Já tinha havido várias propostas de forças 

políticas na Assembleia da República para que isso acontecesse e esperava que fosse o essencial para que 

se pudesse vir a ter um serviço público postal não só em Sesimbra mas em todo o País. Não 

bastava “encostar à parede” as Juntas de freguesia e acenar-lhes com 30€ para assumir essa função e era 

uma duvidosa legalidade que uma junta de freguesia pudesse prestar um serviço para  uma  empresa 

privada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal aprovou, por maioria com 17 votos a favor (12 CDU, 2 

PPD/PSD.CDS-PP, 2 MSU e 1 BE), e 7 abstenções do PS, a Moção subordinada ao título “Pela reabertura 

da Estação dos CTT em Sesimbra” cujo conteúdo a seguir se transcreve: -------------------------------------------  

 ---------- “A decisão do encerramento do posto dos CTT em Sesimbra em Abril de 2017, “que servia mais de 

5.000 habitantes, localizada em sede de concelho”, decretada na calada de uma decisão, sem 

comunicação prévia à autarquia local, foi lastimável e recebida por todos com espanto e bastante 

preocupação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Nessa altura foi nosso entender que este encerramento levaria ao deteriorar do serviço prestado 

pelos CTT à população e ficámos indignados perante esta decisão, prometendo levar este assunto até 

onde for necessário, pois este encerramento veio causar grandes transtornos a uma população, na sua 

maioria envelhecida, que depende dos correios para receber as suas reformas e pensões. -------------------- 

 ---------- O funcionamento de postos de correios em balcões privados, apresentam alguns problemas à 

população: quer do ponto de vista dos serviços prestados e funcionamento dos mesmos, quer até em 

alguns casos ao nível do direito de confidencialidade postal. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Após petição enviada à Assembleia da República e no seguimento da audição do novo presidente 

da Comissão Executiva dos CTT numa comissão afirmando que a prioridade seria a proximidade aos 
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clientes e estaria decidido interromper o processo de fecho de lojas e que a empresa iria iniciar a 

reabertura de estações apesar de ser “gradual”. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, face a estas preocupações, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em 28 de Junho 

de 2019, delibera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 1. Solicitar à autarquia a marcação de uma reunião com a administração da empresa e negociar a 

abertura dos serviços, tomando todas as posições que se acharem relevantes; ----------------------------------- 

 ---------- 2. Transmitir o seu descontentamento aos responsáveis que projetaram o fecho da Estação; ------ 

 ---------- 3. Estar solidária com os utentes da Estação de Sesimbra; --------------------------------------------------- 

 ---------- 4. Exigir ao Governo que nas sedes de concelho, onde se verifique um aumento da população, 

numa determinada época, por via do turismo ou outros fatores, seja considerada a existência obrigatória 

de uma estação dos CTT e o não o encerramento das estações existentes em outras freguesias. ------------ 

 ---------- Enviar esta Moção para: Senhor Presidente da República; Senhor Presidente da Assembleia da 

República; Senhor Primeiro-ministro; Grupos Parlamentares da Assembleia da República; Presidente da 

Comissão Executiva dos CTT; Câmara Municipal de Sesimbra; Junta e Assembleia de Freguesia de 

Santiago; Comunicação Social Local e Regional.” --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Grupo Municipal do PS prestou Declaração de Voto, que ia ao encontro da intervenção da 

bancada e disse ainda que de acordo com o resultado da votação era bem visível quem estava do lado da 

população de Sesimbra, nomeadamente da freguesia de Santiago. -------------------------------------------------- 

 ---------- Foi dado início ao documento seguinte, outra Moção com o título “Pela Reabertura da estação 

dos CTT em Sesimbra”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Tomou do uso da palavra a Deputada Paula Rodrigues que disse que uma das preocupações da 

CDU era o facto do serviço postal universal não poder esperar até 2020, momento final desta concessão, 

e também pelo facto de, segundo a Agência Lusa, no Diário de Notícias de 12 de junho, a própria 

ANACOM ter referido que os CTT teriam voltado a falhar indicadores de qualidade, o que levara a que 6,5 

milhões de cartas tivessem chegado demasiado tarde ao seu destino. ----------------------------------------------   

 ---------- Para além desta questão, havia ainda o facto do serviço postal de Sesimbra não estar a responder 

às necessidades da população, designadamente na mais idosa e também pelo desenvolvimento e 

incremento populacional no Verão, decorrente da atividade turística. Disse que neste sentido, a CDU 

considerava importante que a estação dos CTT na Vila de Sesimbra cumprisse condições de segurança e 

dignidade, designadamente com uma sala de esperta adequada às necessidades da população. ------------ 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Sérgio Faias que propôs duas alterações à proposta 
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apresentada. Explicou o porque do PS não considerar a questão do controlo público da empresa porque 

ao passar para a esfera pública, significaria que depois de ter alienado todos os ativos, todos os 

contribuintes teriam de fazer um enorme esforço para a reposição das condições de serviço desta 

empresa. Disse que faria mais sentido que as bases do próximo contrato de concessão que se começaria 

a negociar no próximo ano fossem bastante mais exigentes naquilo que eram os indicadores de qualidade 

de serviço. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para terminar, e considerando que a Entidade reguladora neste setor tinha uma abrangência de 

intervenção muito larga e acabava por ter algumas falhas na sua capacidade de intervenção, o Deputado 

propôs também uma alteração ao ponto 4. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Miguel Ribeiro que disse que o Grupo Municipal da CDU iria 

votar este documento favoravelmente e que as alterações propostas pela bancada do PS pareciam 

bastante razoáveis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Rui João Rodrigues que cumprimentou todos os presentes 

e disse que o Grupo Municipal da CDU não aceitava as sugestões do PS para alteração do documento em 

discussão. Disse que, de facto, haveria um esforço para os contribuintes mas hoje em dia já o tinham 

devido ao BES, do BPN, da Banca e andávamos todos a pagar os “desvarios” dos banqueiros do nosso País 

e por esse motivo, também se poderia pagar os “desvarios” dos governantes do País. ------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado Lobo da Silva que disse que a bancada do PSD, coerentemente com a 

posição que tivera com a Moção anterior, também votaria favoravelmente esta Moção.---------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS questionou as bancadas do MSU e PSD se os seus votos favoráveis tinham a 

ver com as propostas de alteração apresentadas pelo Grupo Municipal do PS ou com a proposta 

apresentada pela CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro disse que o que quisera dizer com a sua intervenção era que o MSU 

subscrevia, na íntegra, a proposta da CDU mas que votaria igualmente a favor, caso as sugestões do PS 

fossem aceites pelo proponente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva que disse que a bancada do PSD se revia e só votaria a Moção 

apresentada pela bancada da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Sérgio Faias que referiu que não havia sido o PS a fazer a 

privatização dos CTT. Era natural que, quer para este setor quer para outros, as nacionalizações 

acabavam por dar um sinal que poderia não ser o adequado para um país que pretendia e que, por falta 

de capital próprio, necessita de investimento externo, significando que seria dado um sinal para o 
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exterior e que poderia causar alguns constrangimentos. Disse que uma vez que a proposta tinha sido feita 

com o pedido de alteração em duas das alíneas, e uma vez que já se sabia que a primeira não seria aceite, 

gostaria de saber se existia abertura para a segunda proposta. ------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Rui João Rodrigues questionou qual era a redação exatamente proposta pelo Grupo 

Municipal do PS para este ponto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias fez a leitura da alteração proposta, tornando-se a aguardar o acerto da 

mesma por parte do proponente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Presidente da CMS, que disse que quando era colocada a questão dos encargos que, 

eventualmente, o Estado poderia ter com uma reversão da privatização ou o controle das ações da 

empresa CTT, se tratava de uma empresa que tinha dado lucro nos últimos anos. Inclusivamente, nos 

últimos 3 anos, a distribuição dos dividendos pelos seus administradores tinha ido além daquilo que 

tinham sido os lucros da própria empresa. Estava a ser discutido um serviço público e, o serviço público 

postal não era, de todo, um serviço lucrativo, pois havia um conjunto de componentes acessórias dos CTT 

e de funções que os CTT tinham que possibilitavam a existência dos lucros no final de cada ano e que, tal 

como era sabido, desde 2013, aquando da sua privatização, já tinham sido distribuídos perto de 400 

milhões de euros de dividendos pelos acionistas. Referiu que a questão que se colocava era que, sendo 

um serviço público deficitário que tinha serviços associados, inclusivamente um Banco, e que eram 

serviços lucrativos, comprovado pela distribuição dos seus dividendos, se num controlo do Estado, a 

mesma empresa não poderia ter os mesmos dividendos em que eram exatamente para compensar o 

serviço público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Rui João Rodrigues que disse que a bancada da CDU 

aceitaria a proposta de inclusão do parágrafo referido pelo PS se o seu sentido de voto fosse favorável a 

este documento. Se o voto for contra ou a abstenção, esta sugestão não seria aceite. ------------------------- 

 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal de Sesimbra aprovou, por unanimidade, a Moção sob o 

título “Pela Reabertura da estação dos CTT em Sesimbra” que a seguir se transcreve: -------------------------- 

 ---------- “Em 07 de abril de 2017 e em 02 de fevereiro de 2018 a Assembleia Municipal de Sesimbra, 

aprovou duas moções: uma contra o encerramento da estação de correios de Sesimbra e outra pela 

defesa do serviço postal público e universal.  ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Deliberou esta Assembleia, por unanimidade, manifestar o seu veemente desacordo com o 

encerramento da estação dos CTT na Vila de Sesimbra; um pedido parecer à ANACOM sobre o 

encerramento da estação citada e o adequado cumprimento da garantia da oferta de um serviço público 
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postal universal em Sesimbra e solidarizar-se com as lutas das populações e dos trabalhadores dos CTT 

contra o encerramento de estações dos correios.  ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De acordo com a lei que estabelece o regime jurídico aplicável à prestação de serviços postais, em 

plena concorrência, em Portugal, a empresa CTT – Correios de Portugal é, “em território nacional, a 

prestadora do serviço postal universal até 31 de dezembro de 2020”.  ---------------------------------------------- 

 ---------- O encerramento da Estação dos CTT de Sesimbra e a transferência de alguns dos serviços 

prestados para uma papelaria sem condições básicas, num espaço exíguo, onde não existe o mínimo 

exigido de um atendimento público e que representa uma diminuição significativa das condições de um 

serviço público essencial, de igualdade para todos, sem discriminação de acesso, sobretudo para a 

população mais idosa e com dificuldades de mobilidade, cuja percentagem é bastante elevada e recorre a 

este balcão para levantar as suas reformas.  ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Esta opção surge na sequência do encerramento de várias estações em diversos pontos do país, 

numa logica que decorreu da privatização da empresa e que tem em vista exclusivamente o lucro, 

esquecendo por completo a função de serviço público e de proximidade com os cidadãos que os CTT 

sempre tiveram e deveriam manter e que deve ser revertida. As populações não podem esperar por 2020 

urge criar respostas efetivas e salvaguardar o serviço postal público e o respeito pelos princípios de 

igualdade e universalidade.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Vila de Sesimbra, situada na freguesia de Santiago, é sede de concelho, regista um crescimento 

económico acima da média nos últimos anos, sobretudo ligado ao setor do turismo.  -------------------------- 

 ---------- Por outro lado, a atividade turística tem tido um incremento populacional, que tem sido um motor 

de desenvolvimento económico e social, onde Sesimbra é já uma marca territorial e cujo serviço de 

proximidade e criação de infraestruturas de apoio é essencial para as populações, com um aumento 

populacional nos meses de verão, mas que tem evoluído ao longo dos meses, não sendo apenas sazonal.  

Também a responsabilização sobre a garantia da proteção de dados pessoais e de um serviço postal de 

qualidade e realizado em segurança e com responsabilidade, onde seja salvaguardada a correspondência 

e cumpridos os prazos de entrega do serviço postal, de modo a que os cidadãos possam cumprir as suas 

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

 ---------- Em 10 de maio, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) considerou que os CTT 

voltaram a falhar indicadores de qualidade em 2018, o que levou a que 6,5 milhões de cartas chegassem 

ao destino demasiado tarde. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Registe-se o facto de a Estação de CTT mais próxima ser em Santana e de muitas das funções que 
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anteriormente cabiam aos CTT de Sesimbra só poderem ser tratadas na estação daquela localidade, a 

uma distância superior a 3 quilómetros. O que para uns pode ser considerada pouca distância, as 

dificuldades de mobilidade, de acesso e a idade são fatores determinantes para potenciar a exclusão 

social.  -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O presidente executivo dos CTT, João Bento, afirmou na quarta-feira, 12 de junho, na Assembleia 

da República, que a operadora postal não vai encerrar mais lojas CTT e que vai reabrir algumas este ano.  

Considerando que uma empresa com a história dos CTT tem que assegurar confiança na informação que 

presta e que o Governo se encontra em negociações, a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida em 28 

de junho de 2019, delibera o seguinte:  --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Exigir a reabertura da Estação dos CTT no Centro da Vila de Sesimbra que cumpra as condições 

de segurança e dignidade devidas ao serviço, designadamente, com uma sala de espera adequada às 

necessidades da população;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Pugnar para que nas sedes concelho, onde se verifique um aumento da população, numa 

determinada época, por via do turismo ou outros fatores, seja considerada a existência obrigatória de 

uma estação dos CTT e o não encerramento das estações existentes em outras freguesias; ------------------- 

 ---------- - Exigir ao Governo que intervenha junto dos CTT para tomar medidas para assegurar condições 

de recolha e distribuição postal, sem prejuízo das medidas necessárias ao controlo público da empresa;  - 

 ---------- - Reforçar as competências da entidade reguladora, ANACOM, no âmbito da fiscalização da 

qualidade de serviço e adequar o respetivo regime sancionatório. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Dar conhecimento da presente a: Presidente da República; Presidente da Assembleia da 

Republica; Grupos Parlamentares da Assembleia da República; Comissão Parlamentar de Economia, 

Inovação e Obras Públicas; Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização 

Administrativa; Primeiro-Ministro; Ministro da Economia; ANACOM; Administração dos CTT; CGTP-IN – 

Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional; UGT – União Geral de 

Trabalhadores; Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações; Comissão de 

Trabalhadores dos CTT; MUSP – Movimento de Utentes dos Serviços Públicos; Comunicação Social Local e 

Regional.”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em seguida, e tal como a Presidente da Assembleia Municipal havia referido no início da sessão, o 

PAOD foi interrompido e declarado aberto o “PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTA AOS CIDADÃOS”, 

tendo sido cedida a palavra ao munícipe Manuel Zacarias Marquês, residente na Rua do Pocinho, na 

aldeia da Maçã, que cumprimentou todos os presentes e disse que a Rua do Pocinho não aguentava o 
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trânsito atual, principalmente devido aos pesados que não respeitavam as pessoas, as regras de trânsito 

não cumpriam os sinais e circulavam à velocidade que queriam. Referiu que os pesados passavam cerca 

de 40 vezes por dia nesta rua e que nos seus 75 anos de vida, nunca tal tinha acontecido e que o único 

camião que lá passava era o da recolha do lixo. Informou que esta situação acontecia há cerca de 1 ano e 

8 meses, desde que o atual Executivo tomara posse. Disse que não queria acusar a Câmara Municipal mas 

tratava-se de uma grande coincidência. Salientou que esta rua não tinha sinais, lombas, passeios nem 

passadeiras e os moradores estavam indignados e revoltados com toda a situação. Disse que esta rua se 

encontrava a 200 metros do Parque Augusto Pólvora e era de louvar o trabalho que tinha sido feito com a 

construção da rotunda, o que não se podia dizer da Rua do Pocinho, onde havia crianças, animais. -------- 

 ---------- O munícipe questionou o Presidente da CMS se estava prevista alguma requalificação para esta 

rua, uma vez que estavam a desenvolver-se obras bem perto. Disse que às 5 da manha já ouvia os 

camiões a passar e que quando queria abrir a janela que dava para o lado da estrada, não o podia fazer 

devido ao pó existente pela passagem destas viaturas. Disse estar hoje presente na Assembleia por ser o 

porta-voz e que há 7 meses havia sido entregue um abaixo-assinado na Câmara sem que tivesse sido 

dada qualquer resposta e que das 60 assinaturas 26 eram de idosos e que havia pessoas tão afetadas 

psicologicamente que saiam de casa às 8 da manhã e iam para o café, regressando apenas às 11.45h, 

hora em que a situação acalmava por ser a hora de almoço. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- O munícipe disse que sabia aquilo que estava a dizer e estava hoje em representação dos 

moradores do Pocinho. Referiu que o sinal de proibição da circulação de viaturas com mais de 5,5t 

deveria ser o suficiente, como tinha sido até há cerca de dois anos, mas a educação cívica das pessoas 

não era toda igual. Disse que os cerca de 12 camionistas não eram do concelho e que vinham de Azeitão, 

Palmela e Quinta do Anjo e que para não irem dar a volta na rotunda da Moagem de Sampaio, fazendo o 

atalho pela Rua do Pocinho e sensíveis era a população daquela aldeia. -------------------------------------------- 

 ---------- Disse que havia duas situações a resolver, como a passagem dos camiões e as lombas 

inexistentes, apesar de haver sinalização das mesmas, desde que tinham sido colocadas pelo anterior 

Executivo. Referiu que tinha sido pedida a reposição das lombas há já cerca de 20 meses, com a 

colaboração da Junta de Freguesia do Castelo, a quem agradeceu a disponibilidade em ajudar. Salientou 

que durante todos estes meses, ainda não tinha sido dada uma resposta por parte da Autarquia 

relativamente a este pedido. Disse ainda que as lombas não eram por causa dos camiões, que saltavam 

por cima das mesmas, mas por causa do trânsito menor como os automóveis e as carrinhas, uma vez que 

passavam cerca de 300 veículos diariamente pela Rua do Pocinho, muitas vezes em velocidade excessiva.
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 ---------- Tomou do uso da palavra o Presidente da CMS que disse ainda não ter sido abordado pelo 

munícipe Manuel Marquês mas que já tinha sido alertado pelo munícipe João Marquês relativamente a 

esta situação. Disse que, independentemente do Vereador Sérgio Marcelino poder ter uma informação 

mais pormenorizada, o próprio também tinha vindo a acompanhar esta matéria. ------------------------------- 

 ---------- Referiu que a questão mais premente havia sido a dos camiões, que não podiam circular pela rua 

em questão porque havia sinalização, em ambos os topos da mesma, a proibir a passagem a viaturas com 

mais de 5,5t com exceção de transportes públicos e viaturas da Câmara Municipal. O Presidente informou 

que esta situação já tinha sido reportada à GNR, pois a Câmara não tinha forma de impedir que os 

camiões por lá passassem. Para além dos sinais colocados, a velocidade máxima de circulação era de 40 

km/h. Relativamente às lombas, disse que estava prevista a colocação de duas lombas 

elevadas/passadeiras feitas em betão e disse também que a Autarquia já tinha lançado dois 

procedimentos concursais que tinham ficado “desertos” e que neste momento estava a decorrer um 

terceiro concurso e que até à sua concretização, iriam ser colocadas, a curto prazo, duas lombas 

provisórias de borracha, apesar de saber que não iriam durar muito tempo no local. Informou o munícipe 

de que nos próximos dois anos não estava prevista a construção de passeios, não significando que não 

viesse acontecer depois desse prazo. Acrescentou que a sinalética se manteria no local e que já tinha sido 

comunicado à GNR a necessidade de fiscalização daquela via para que os camionistas não circulassem na 

mesma. O Presidente disse que havia centenas de pedidos para colocação de passadeiras no Concelho. - 

 ---------- A Presidente da AMS solicitou ao munícipe que se houvesse mais alguma questão de pormenor 

que quisesse colocar, poderia fazê-lo diretamente ao Presidente da Câmara, ao que o Presidente 

respondeu que não tinha mais nenhuma informação para além daquela que já tinha sido dada através do 

conhecimento que lhe era dado pelo Vereador Sérgio Marcelino. ---------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS informou que seria dado conhecimento da situação ao Vereador Sérgio 

Marcelino, que tinha mais conhecimento de determinados pormenores para que depois o munícipe fosse 

contactado para a devida informação com mais precisão. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não havendo mais intervenções do público, os trabalhos prosseguiram com a Moção sob o título 

“Pela criação do Estatuto do Cuidador Informal”, que já tinha estado presente na Assembleia Municipal 

e baixara à Comissão “3”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Coordenador da Comissão Sociocultural, Rui João Rodrigues, que fez o 

ponto da situação e disse que esta Coordenação tinha seis pontos na Ordem de Trabalhos, tendo 2 deles 

sido retirados, uma vez que eram relacionados com a Saúde e a Comissão estava a realizar um trabalho 
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relativo a esta área. Começou por dizer que a Vice-presidente da CMS deu várias explicações sobre as 

várias matérias. Tendo em conta as explicações dadas pela Vice-presidente, o Grupo Municipal do PSD 

decidira retirar o documento “Prevenção e combate à Violência Doméstica e de Género” com a intenção 

de o reformular para uma próxima Assembleia. Relativamente ao documento em discussão, o Deputado 

disse que havia dois documentos do BE que foram convertidos num só. ------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra à Deputada Bertina Duarte que cumprimentou todos os presentes e disse 

que era intenção do Grupo Municipal do PS propor uma pequena alteração ao texto. -------------------------   

 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal de Sesimbra aprovou, por unanimidade, a Moção sob o 

título “Pela criação do Estatuto do Cuidador Informal”: -----------------------------------------------------------------  

 ---------- “Portugal é um dos países da União Europeia com maior envelhecimento demográfico, resultante 

da conjugação de três fatores: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- • Diminuição da população jovem, consequência da baixa taxa de natalidade; ------------------------ 

 ---------- • Aumento da população idosa pela maior esperança de vida resultante não só dos progressos da 

medicina mas também da melhoria da qualidade da saúde pública e das condições sociais e económicas; 

 ---------- • Emigração. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No que respeita a pessoas com doenças crónicas ou com algum tipo de incapacidade, fragilidade 

ou outra condição de saúde de longa duração, muitos dos serviços prestados são garantidos por 

cuidadores informais. Cuidar de uma pessoa com algum nível de dependência exige lidar com uma 

diversidade de tensões e tarefas que podem superar as reais possibilidades do cuidador, podendo conduzi-

lo à exaustão, com reflexo negativo a nível psicológico, social e por vezes económico. -------------------------- 

 ---------- A exposição prolongada a eventos de elevada exigência leva ao stress do cuidador informal 

podendo afetar a sua saúde mental, comprometendo assim a qualidade dos cuidados prestados. Será de 

salientar que os cuidados informais realizam-se fora do âmbito profissional ou formal, não devendo ser 

descorados os Serviços Técnicos de Apoio como por exemplo o (SAD) definindo estratégias em articulação 

que fomentem sinergias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 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.

 ---------- Assim: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 ---------- 5. 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 6. 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 28 de Junho de 2019, delibera o 

seu apoio à prossecução das diligências necessárias junto do Governo, por via do Ministério do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, para que seja reconhecido com todos os seus direitos o Estatuto do 

Cuidador Informal com a respetiva afetação orçamental e necessária revisão legal. ---------------------------- 

 ---------- Dar Conhecimento: Presidente da República; Primeiro-Ministro, Ministro do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, Ministra da Saúde; Grupos Parlamentares representados na Assembleia 

da República; Camara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho; 

Comunicação Social Local e Regional”. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Grupo Municipal da CDU prestou a seguinte Declaração de Voto: -------------------------------------- 

 ---------- “Não obstante a manifesta necessidade da definição legal do Estatuto do Cuidador Informal, 

importa ressalvar que paralelamente a um processo estatutário e legislativo, que congregue direitos, 

deveres mas também que observe o respetivo apoio financeiro, é premente e manifesta a necessidade de:

 ---------- .Reforçar a rede de equipamentos sociais de apoio sénior; --------------------------------------------------- 

 ---------- .Aumentar a rede de equipamentos de cuidados paliativos; ------------------------------------------------- 

 ---------- .Agilizar os procedimentos de legalização e adequação das centenas de equipamentos existentes e 

desadequados da realidade atual; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- .Dinamizar um quadro formativo que dote os cuidadores informais de competências de apoio 

geriátrico adequado às várias realidades sociais e familiares; --------------------------------------------------------- 

 ---------- .Dotar os equipamentos de cariz social de um cada vez maior leque de serviços de apoio sénior 

como sejam, serviço de apoio ao domicílio com fisioterapia, higiene, apoio psicológico entre outras”. ----- 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº22  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 32 de 77 

 

 

 ---------- Em seguida, foi apresentada a Moção com o título “Pelo cumprimento em tempo útil dos deveres 

do Estado”, apresentada pelo Grupo Político do MSU. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Rodrigues que disse que a presente Moção era 

apresentada na sequência da receção, por parte do Presidente da CMS, do Relatório de Auditoria do 

Controlo do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) relativo ao ano de 2015. ------------------------------ 

 ---------- Disse ser evidente que um Estado de Direito tinha a obrigação de fazer o acompanhamento 

destas situações mas também tinha a obrigação de enviar relatórios em tempo útil e que não se poderia 

pedir que ao fim de 4 anos, um Presidente de Câmara fizesse os ajustamentos daquilo que tinha 

acontecido no ano de 2015, ou seja, o Relatório era reportado em 2015, o ofício era rececionado em 

2019, e fazia referência de que a Câmara Municipal deveria, no prazo de 60 dias, dar conhecimento das 

medidas e decisões adotadas na sequência das recomendações formadas no mesmo Relatório. ------------ 

 ---------- O deputado disse que se tratava de uma vergonha para o país e que esta situação fazia mal à 

democracia, pois acontecia em todas as Autarquias que tivessem recorrido ao PAEL. Referiu que a 

Assembleia Municipal, com a missão que tinha enquanto entidade fiscalizadora da Câmara, deveria 

receber os documentos atempadamente para que os seus deputados pudessem também fazer uma 

avaliação de acordo com alguém tecnicamente preparado para essa análise. ------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado João Valente, que disse que o Grupo Municipal da CDU se 

encontrava em desacordo com a Moção apresentada e sugeriu que fosse feita uma pequena alteração ao 

texto. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Lobo da Silva que disse que o Grupo Municipal do PSD também 

comungava desta preocupação é que isto era o Estado que todos tinham. Percebia que receber um 

documento com referência a 4 anos atrás deixava as pessoas perplexas. ------------------------------------------ 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Presidente da CMS que disse perceber as questões colocadas pela 

bancada do MSU relativamente à esta temática e à questão do Relatório, sendo verdade que se tratava 

de um grande atraso. Também era verdade que os atos inspetivos previstos na Lei não tinham de estar 

em linha com o Mandato Autárquico mas que neste caso, havia um grande intervalo de tempo entre a 

ação inspetiva e aquilo que era a receção do Relatório por parte do Município. Disse que todos os 

relatórios eram públicos, poderiam ser vistos no site da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) e que o motivo 

da demora havia sido a homologação por parte dos dois Secretários de Estado. A ação inspetiva era sobre 

o cumprimento do PAEL durante o ano 2015 e a sua realização só era possível durante o ano de 2016. Foi 

elaborado com base naquilo que eram as conclusões dos Auditores com base nos inspetores e no 
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contraditório em agosto de 2017. Referiu que entre agosto de 2017 e abril de 2019, aquando da sua 

receção, teriam passado 18 meses com a necessidade da sua homologação, havendo, de facto, um prazo 

excessivo. O Presidente informou que o Município já tinha respondido às questões colocadas mas havia 

um conjunto de matérias e, particularmente, a questão dos fundos disponíveis previstos na Lei dos 

compromissos e pagamentos em atraso que já não se aplicava ao município de Sesimbra e que neste 

momento, o município de Sesimbra, não tinha que fundamentar a existência de fundos disponíveis 

porque não se encontrava em défice estrutural, embora continuassem a ser enviados os mapas para a 

DGAL. O Município era apenas obrigado a enviar os mapas dos pagamentos em atraso, ou seja, a 

incidência efetiva da Auditoria e parte significativa das recomendações “caíam por terra” com a alteração 

legislativa durante este período.  

 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal de Sesimbra aprovou, por maioria com 16 votos a favor 

(12 CDU, 2 PPD/PSD.CDS-PP e 2 MSU), e 8 abstenções (7 PS e 1 BE), a Moção subordinada ao título “Pelo 

cumprimento em tempo útil dos deveres do Estado” cujo conteúdo a seguir se transcreve: ------------------  

 ---------- “O Decreto-Lei n.º 276/2007, de 31 de julho estabelece o regime jurídico da atividade de inspeção, 

auditoria e fiscalização dos serviços da administração direta e indireta do Estado aos quais tenha sido 

cometida a missão de assegurar o exercício de funções de controlo, interno ou externo. -------------------------- 

 ---------- No âmbito do aludido diploma, foi levado a cabo uma auditoria com o propósito de aferir se o 

Município de Sesimbra (MS) cumpriu as obrigações e objetivos do Programa de Apoio à Economia Local 

(PAEL) para 2015 e se apresenta uma gestão orçamental e financeira equilibrada e sustentável. --------------- 

 ---------- Volvidos cerca de 4 anos, veio a Inspeção Geral de Finanças dar a conhecer à Câmara Municipal de 

Sesimbra o relatório de inspeção e oficiar esta Edilidade para, no prazo de 60 dias, dar conhecimento das 

medidas e decisões adotadas na sequência das recomendações formuladas naquele relatório.  ---------------- 

 ---------- Ora, no pressuposto de que tais recomendações deveriam ser implementadas em 2016, de modo a 

corrigir a gestão orçamental e financeira levada a cabo no ano anterior, decorridos 4 anos, mudaram os 

protagonistas políticos, as políticas e os mandatos autárquicos, assim como foram aprovados outros tantos 

orçamentos e contas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por conseguinte, as recomendações insertas no dito relatório pecam pela falta de sentido de 

oportunidade, surgindo completamente desfasadas da realidade, sendo manifestamente inócuas e sem 

efeito útil.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Numa altura em que urge repensar as políticas fiscais e a atuação da Administração Tributária e do 

Estado português, ensombrada pelos episódios pouco abonatórios das operações stop para fiscalização das 
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dívidas fiscais dos condutores com eventual penhora dos veículos, do perdão de dívidas fiscais avultadas a 

determinados contribuintes, e de outros casos de duvidosa boa gestão dos dinheiros públicos, os epítetos de 

integridade e confiança com que a Inspeção Geral de Impostos se autoproclama, não se coadunam com a 

realidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- E em particular este caso de envio de um relatório de inspeção referente a 2015 apenas em 2019, 

transmite uma imagem de leviandade da Administração Tributaria em relação àquilo que é o bem público, 

não podendo, na defesa da democracia e, acima de tudo, de uma melhor democracia, passar incólume! ---- 

 ---------- Assim a Assembleia a Municipal de Sesimbra, reunida em 28/06/2019, delibera: ------------------------- 

 ---------- a) Manifestar ao Estado Português, e em particular ao Ministério das Finanças e Inspeção Geral de 

Finanças, a sua perplexidade quanto ao timing escolhido para envio do relatório de inspeção referente à 

política orçamental e financeira do Município de Sesimbra para 2015 face às obrigações e objetivos do PAEL;

 ---------- b) Pugnar para que os resultados deste tipo de ações inspetivas sejam oficiados às entidades visadas 

em tempo útil, de modo a que os procedimentos com implicações orçamentais e financeiras que se afigurem 

menos adequados, possam ser corrigidos de forma tempestiva. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Mais delibera que a presente Moção seja enviada às seguintes entidades: --------------------------------- 

 ---------- Senhor Presidente da República; Senhor Primeiro-Ministro; Senhor Ministro das Finanças; Senhor 

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais; Senhor Diretor dos Serviços de Inspeção Tributaria; Câmara 

Municipal de Sesimbra.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Teve início o documento seguinte, a Moção com o título “Pela defesa do ecossistema e abertura 

da Lagoa de Albufeira ao mar”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou do uso da palavra a Deputada Paula Rodrigues que disse que todos reconheciam a 

importância da abertura da Lagoa de Albufeira para manter o ecossistema e que permite a renovação das 

águas e o transporte da matéria orgânica e nutrientes para a faixa costeira. Disse que assegurava também 

a entrada de sedimentos arenosos e organismos garantissem a continuidade da vida marinha na Lagoa. 

Referiu que no passado dia 26 de junho, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Câmara Municipal 

haviam assinado um memorando e que nesse entendimento, ambas as partes tinham revelado que era 

necessário que o procedimento da abertura artificial da barra de maré da lagoa ao mar se realizasse 

anualmente e que deveria ocorrer, preferencialmente, nos meses de março e abril. A Deputada disse 

também que a época balnear tinha aberto no dia 30 de maio e que, finalmente, tinha sido assinado este 

memorando e iniciados os trabalhos por parte da APA. Era pretendido que a APA disponibilizasse os 

recursos necessários para a abertura anual da lagoa aquando do equinócio da Primavera e sempre que se 
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verificasse o encerramento do canal ao mar. Disse também que se pretendia que as entidades 

competentes concluíssem o estudo de abertura e desassoreamento da lagoa, decorrente também das 

alterações climáticas e que a execução da intervenção que viesse a ser apontada se traduzisse num 

menor impacto para o ecossistema. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

favoravelmente esta Moção. No entanto, entendia que este documento era quase como o “limpar a 

consciência” porque todos os presentes sabiam que ao longo dos anos, quem tinha aberto a Lagoa de 

Albufeira tinha sido a Câmara Municipal de Sesimbra e ainda assumido as suas despesas, quando a 

responsabilidade era da APA. A autarquia nunca recebeu nenhuma verba e sempre tivera esta 

preocupação. Disse que a apresentação desta Moção, quando a lagoa estava fechada desde abril, e que a 

sua abertura se realizava sempre na sexta-feira Santa, tratava-se de uma reação da CDU e que a Câmara 

Municipal, na pessoa do Sr. Presidente, deveria ter sido pro-ativa. --------------------------------------------------- 

 ---------- Disse ainda que a Presidente da Junta de Freguesia do Castelo também deveria ter tido outro tipo 

de reação e não ter ficado à espera da APA. Referiu que se percebia que com a questão do Protocolo, 

quase que lhe apetecia dizer o velho ditado “Não jogues as pêras com o teu amo porque ele come as 

maduras e dá-te as verdes a comer a ti” e tinha sido exatamente o que a CMS fizera ao saber que estava 

prestes a ser assinado um Protocolo, deixando esta situação arrastar-se até ao dia 26 de junho.------------ 

 ---------- O Deputado disse também ser lamentável que depois de toda esta situação, ainda se tivesse 

agido como se nada se tivesse passado na Lagoa de Albufeira, com a vinda da Secretária de Estado e 

restante comitiva para a abertura da lagoa. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Na opinião do Deputado, todos deveriam ter tido outra atitude e transmitiu que a bancada do 

PSD tinha enviado um e-mail à Assembleia Municipal a colocar algumas questões sobre esta matéria e 

que da parte dos Deputados da Assembleia da República também havia sido colocada uma pergunta ao 

Sr. Ministro do Ambiente, sem que tivesse sido dada qualquer resposta até à data. ---------------------------- 

 ---------- Para terminar, o deputado questionou o Presidente da Câmara sobre a razão pela qual a APA não 

tinha aberto a lagoa no devido tempo. ---------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado José Guerra que disse que a Câmara Municipal havia pago um 

estudo que deveria estar pronto no final de 2018. Questionou se já havia algum resultado desse mesmo 

estudo e se seria tornado público. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Sérgio Faias que disse que este tema sobre a abertura da 

Lagoa de Albufeira preocupava todos os sesimbrenses porque se tratava de um valor de património 
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natural do Concelho com um conjunto de atividades económicas que se desenvolviam em seu torno e a 

verificação de uma potencial degradação dessas condições era preocupante, fazendo sentido que 

houvesse uma Moção. Disse que quando se exigia a célere abertura da lagoa, uma vez que tal já tinha 

acontecido, não fazia sentido continuar a manter esta exigência. O Deputado questionou o Presidente da 

Câmara sobre os custos desta reabertura, o conteúdo do Protocolo assinado com a APA e se a CMS não 

poderia ter atuado, sendo ressarcida depois, à semelhança do processo ocorrido no ano passado, 

aquando da ocorrência das tempestades. Para terminar, sobre a monitorização da qualidade da água, 

disse que se tinha realizado uma reunião conjunta das Comissões, na qual o IPMA explicara que fazia um 

conjunto de medições e monitorizações sistemáticas da qualidade da água no sentido de avaliar as suas 

condições e avaliar ainda se os bivalves estavam a ser produzidos reuniam as condições para serem 

comercializados. Disse que se estava a exigir um conjunto de situações que já existiam e que seria melhor 

pensar numa reformulação desta proposta. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado João Rodrigues que disse que mais uma vez se via a dificuldade de 

cooperação e entendimento entre os vários organismos que tinham a obrigação de cumprir, com esta 

exigência, no ambiente de caráter ambiental e questionou o Presidente da Câmara sobre as perspetivas 

futuras em relação a esta situação e que garantias tinha de que não voltasse a ocorrer no futuro. --------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Rui João Rodrigues que relativamente à intervenção do 

Deputado Lobo da Silva, disse que a abertura da lagoa tinha vindo a ser comparticipada pelo Fundo 

Ambiental, ou seja, a CMS seria ressarcida após a execução desta abertura. Disse que a última reunião da 

Assembleia Municipal se tinha realizado a 23 de abril e que a própria bancada da CDU tivera a 

oportunidade de questionar o Executivo sobre a situação da abertura da Lagoa de Albufeira, tendo o 

Presidente da Câmara explicado o procedimento, o que estava a acontecer e a razão da não abertura por 

parte da CMS este ano. O Deputado disse que a Câmara Municipal o poderia ter feito e ser depois 

ressarcida mas também poderia pôr em dúvida se este memorando não teria sido a forma da APA “lavar 

as mãos”, pois a população já não estava a gostar da situação e a comunicação social já estaria a “mexer” 

no assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No ano 2018, tinha ficado definido que em 2019, seria a APA a realizar a abertura da lagoa. Disse 

que, por norma, a lagoa demorava 8 dias a abrir ao mar e que este processo se tinha realizado muito 

rapidamente. O Deputado disse que era sabido que a lagoa era aberta 2 e 3 vezes por ano porque 

fechava por ter um problema que tinha de ser resolvido, o assoreamento e questionou se a APA tinha 

previsto se, por alguma razão, a lagoa voltasse a fechar, quem a voltaria a abrir e quem suportaria esses 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº22  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 37 de 77 

 

 

custos. Referiu que a bancada aceitava a retirada do parágrafo em que era exigida a célebre abertura da 

lagoa. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Lobo da Silva que disse lembrar-se das palavras do Presidente 

da Câmara na sessão realizada no dia 23 de abril. Referiu que o tempo entre essa data e o dia 26 de junho 

tinha sido de dois meses. Disse ainda ao Deputado Rui João Rodrigues que tinham sido referenciadas 

umas obras na marginal, que a Câmara tinha pago e que ainda não tinha sido ressarcida mas mesmo 

assim, não deixou de se executar a referida obra, no seu entender muito bem, porque a marginal não 

poderia estar à espera que alguém viesse executar a mesma. Neste caso concreto, àquilo que a Câmara 

tinha feito nos últimos anos, também poderia ter efetuado a abertura da lagoa, já que o vinha a fazer nos 

últimos 15 anos, ao assumir uma responsabilidade que não lhe cabia a si por saber dos prejuízos 

causados por não ser aberta no devido tempo. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio novamente o Deputado Rui João Rodrigues que disse que, quer a população, quer a 

CMS, deviam ter ficado surpreendidos pela não abertura da lagoa aquando do equinócio da Primavera. 

Perguntou se a APA tinha demorado tanto tempo para executar esta obra, quanto tempo demoraria a 

Câmara a abrir um concurso, se tivesse sido apanhada de surpresa. ------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Presidente da CMS que disse que sobre a obra da marginal de 

Sesimbra, já tinha sido recebida a quantia do Fundo Ambiental. Continuando, disse que há cerca de 20 

anos, a responsabilidade da abertura da lagoa era da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), ao contrário daquilo que era desde alguns anos atrás. Disse 

ter havido um contrato com esta Entidade em que 50% do valor da abertura da lagoa era suportado pela 

Câmara e os outros 50% pela CCDR. Referiu que nos anos entre a transição CCDR-APA, o município 

assumira este valor na totalidade e que nos últimos 3 anos (2016, 2017 e 2018), o município assumira a 

abertura da lagoa com um financiamento por via de uma Candidatura previamente articulada, à época, 

com a Agência Portuguesa do Ambiente. Disse também que entre aquilo que a Câmara gastara neste 

últimos 3 anos tinha sido mais do que o valor que tinha sido ressarcido. No ano de 2017, foram feitas 3 ou 

4 aberturas da Lagoa de Albufeira, se bem que a segunda nunca fosse igual à primeira, uma vez que 

consistia na reabertura do canal inicialmente aberto, que por questões das marés e da hidrodinâmica do 

próprio mar acabava por ficar assoreado. No ano passado, por altura da abertura por parte da Câmara 

Municipal, em articulação com a APA, tinha sido feita uma abertura o mais profunda possível com recurso 

a maquinaria e só tinha sido aberto uma vez. Também no ano passado, aquando da ocorrência do 

temporal que era do conhecimento de todos, a abertura havia aberto naturalmente ao mar, tendo depois 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº22  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 38 de 77 

 

 

voltado a fechar. O Presidente da CMS referiu que em maio de 2018, houvera um pedido de reunião por 

parte da CMS, tendo sido recebido pela Secretária de Estado da Tutela, a dar nota de duas grandes 

preocupações. A primeira tinha a ver com o final do financiamento por via do fundo Ambiental e que 

terminara e que de certa forma, no entendimento da Autarquia, não era o mais correto porque a Câmara 

Municipal estava a concorrer para realizar uma operação que era da responsabilidade da Agência 

Portuguesa do Ambiente em aprovar essa Candidatura. Ao terminar este financiamento, era necessário 

perceber o que iria acontecer em 2019. A segunda preocupação vinha da Equipa Técnica da Autarquia 

que tinha a área do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável que, de ano para ano, a zona vestibular da 

Lagoa de Albufeira estava de tal forma assoreada que existia cada vez mais dificuldade em fazer esta 

abertura do canal ao oceano, muitas das vezes abrindo-se por 2, 3 ou mais vezes ou com recurso a uma 

operação mais pesada. Salientou que a operação de 2018 havia custado cerca de 70.000€. Cada vez seria 

mais difícil fazer esta abertura regular que, tecnicamente, estava identificada como sendo necessária 

para aquilo que era a manutenção do ecossistema da Lagoa de Albufeira. Houve um conjunto de reuniões 

com a APA e com a Administração da Região Hidrográfica de Lisboa e Vale do Tejo na sequência da 

realizada com a Secretária de Estado da Tutela, tendo a CMS sido informada de duas coisas: a primeira 

questão era que a Secretária de Estado havia concordado, e dito que não fazia qualquer sentido, se em 

todos os sistemas lagunares era a APA que fazia o procedimento de abertura das lagoas, porque é que em 

Sesimbra era a Autarquia a assumir a abertura da lagoa ao longo dos anos, admitindo em tese que, pela 

questão de proximidade, pudesse ser mais fácil ser a Câmara Municipal a realizar esta operação. ---------- 

 ---------- A segunda informação havia sido que estava a decorrer um estudo, encomendado pela APA, para 

uma operação mais pesada de abertura de um canal entre a Lagoa de Albufeira e o mar, realizada por um 

consórcio, com quem tinha tido algumas reuniões técnicas, apontando para 3 hipóteses de solução, no 

dia em que a CMS tinha tido conhecimento desse estudo. Disse que houvera sempre um contato 

permanente entre o Presidente da Câmara, o administrador da Administração da Região Hidrográfica 

(ARH), o Vice-presidente e o Presidente da APA. Referiu que em outubro de 2018, independentemente 

das reuniões realizadas sobre o estudo, a Secretária de Estado o havia contactado diretamente a informar 

que a verba para a operação da abertura da Lagoa de Albufeira ao mar estava disponível no orçamento 

da APA, tendo sido depois, feitos os contactos necessários com a APA e que, inclusivamente, a CMS 

sempre se mostrara disponível para realizar a operação, tendo até informado a APA que se entendesse 

ser preferível a CMS executar a abertura da lagoa, teria de ser dada essa confirmação até ao final de 2018 

porque o município de Sesimbra precisava de colocar o montante da receita para esta operação no 
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orçamento das GOP`s e porque precisava também de fazer um procedimento de contratação pública que, 

no mínimo, teria de levar à consulta prévia. Este procedimento teria de ser tramitado num espaço de 1 

ou 2 meses porque não se conseguia tramitar como um ajuste direto. Referiu que a Câmara sempre fizera 

este procedimento, até 2018, por ajuste direto, porque a Lei o permitia até ao montante de 75.000€, o 

que o Código dos Contratos Públicos (CCP) de 2018 já não permitiria a partir de janeiro de 2019, tendo 

ficado consertado que a APA faria a abertura da Lagoa no ano de 2019, tentar-se-ia concluir o estudo 

promovido pela APA até finais de 2018, com o nome “Estudo de desassoreamento e abertura no canal da 

Lagoa de Albufeira” que depois da decisão sobre o qual seria a intervenção a realizar de acordo com as 

três propostas que o mesmo apontava, eventualmente contratualizaria com o município, a manutenção 

dessa mesma solução. O Presidente disse também que o município de Sesimbra havia fornecido todas as 

peças processuais para o lançamento do procedimento de contratação pública relativamente á abertura 

da Lagoa de Albufeira à APA. O problema teve a ver com a contratação pública, sendo um facto que as 

coisas na Administração Central eram mais demoradas que na Administração Local, mas também não era 

menos verdade que aquilo que se havia passado tinha sido que parte do orçamento da APA estava cativo 

e tinha sido preciso ter, para além daquilo que era a tramitação de um investimento concursal, 

autorização do ministro das Finanças. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou também que a autorização recebida tinha sido para um procedimento de 30.000€, 

tendo a APA lançado o mesmo, que acabaria por ficar deserto, o que era expectável, pois na melhor das 

hipóteses, mesmo que fosse um canal mais curto nunca custaria menos de 40.000€. Referiu que o 

município sempre estivera ao corrente e que no período em que era costume realizar esta abertura, 

depois de questões colocadas pela população local, a Câmara informara a APA que gostaria de comunicar 

o procedimento que estava a ocorrer este ano, acabando por fazer um comunicado a informar que havia 

um atraso e quais os motivos para tal. Disse que, na sua opinião, este comunicado deveria ter sido feito 

mais cedo, facto que “mexeu” com todas as dinâmicas de maior celeridade do procedimento. Disse ainda 

que semanalmente, recebia uma mensagem, quer fosse do Presidente ou Vice-presidente da APA a dar 

conhecimento do ponto da situação. Após o período do concurso ter ficado deserto, a APA conseguiu 

uma empresa, e a única, de Penacova, sem qualquer experiência com a abertura da Lagoa de Albufeira e 

que estava a realizar a operação, acompanhada pelos Técnicos da Câmara Municipal e da APA pelos 

30.00€ que era insuficiente. O empreiteiro sabia que estava a perder dinheiro, talvez porque nunca tinha 

trabalhado com a APA e queria ser convidada nas próximas aberturas. A informação dos serviços da CMS 

era que provavelmente a lagoa ainda iria fechar e empresa ficaria no local até segunda-feira para retificar 
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essa situação. Havia ainda a confirmação verbal da APA que estavam a ser feitos os possíveis para 

tramitar novo procedimento, caso fosse necessário fazer outra abertura, quer fosse em agosto ou 

setembro. Relativamente ao estudo a decorrer, aponta para 3 soluções da Lagoa de Albufeira e, neste 

momento, uma delas estava abandonada. A primeira seria a abertura de um canal com recurso a draga 

com 20 metros de largura e 10 metros de profundidade. A segunda aponta para 2 pontões e uma parede 

de betão com uma comporta ficando assim como uma solução definitiva e a terceira solução, já 

abandonada, que era um canal subterrâneo, que a equipa técnica apontava como sendo possível mas que 

nunca tinha sido experimentada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que, neste momento, havia uma versão da primeira solução e que o município de Sesimbra 

e a APA, tecnicamente, apontavam para a primeira solução e não para a segunda, que seria uma solução 

drástica do ponto de vista da própria paisagem e aquilo que era a história da Lagoa de Albufeira e que 

teria um custo de 16 milhões de euros de uma única vez, já a solução da abertura do canal com recurso a 

draga obrigaria que a draga fizesse manutenções durante 10 anos custaria entre 2,2 milhões de euros € e 

2,4 milhões de euros. O Presidente disse também que havia uma variante da primeira solução que 

apontava para uma canal ainda maior, com 30 metros de largura e 20 metros de profundidade com um 

custo de 2,8 milhões de euros, solução mais defendida. Neste momento, o estudo ainda não estava 

concluído porque existia um diferendo iniciado desde a primeira hora em que o município tinha tido 

conhecimento e que ainda subsistia hoje, já não na versão que a equipa do estudo tinha e que hoje já não 

existia mas numa outra situação que refletia o mesmo: na primeira vez houve o conhecimento do Estudo 

sem a solução variante da primeira e apontava que não haveria necessidade do desassoreamento da zona 

vestibular da lagoa. Na altura, para além da monitorização já existente, a Câmara monitorizou, durante 2 

meses e com recurso a drone, aquilo que era o comportamento da zona vestibular da Lagoa de Albufeira, 

fazendo, juntamente com a empresa, novas batriméticas, chegando à conclusão que na zona mais ao 

centro/sul seria necessário realizar uma intervenção de desassoreamento e neste momento, o Estudo 

apontava para essa necessidade. Neste momento, o estudo não estava concluído porque faltava definir a 

zona de deposição dessa areia, no aspeto técnico porque uma das questões que se apontava para o 

grande problema da Lagoa de Albufeira, referido pela própria APA, foi a intervenção na década de 90 com 

a criação da duna a Norte, sendo preciso haver a certeza que a deposição dos dragados teria de ser feita 

na zona de intervenção. Faltava ainda o Estudo de Impacto Ambiental e a declaração de impacto 

ambiental, resultante daquilo que era o Estudo e da solução que a APA vier a definir. ------------------------- 

 ---------- O Presidente disse também que não era previsível que esta intervenção viesse a ocorrer antes de 
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2022 e até essa data, de acordo com as questões técnicas, seria sempre necessária a realização da 

abertura do canal da lagoa ao oceano. A CMS já tinha o draft de um eventual contrato administrativo 

enviado pela APA há cerca de um mês e só não tinha sido já assinado para os próximos 3 anos por dois 

motivos: porque a CMS ainda não o havia estabilizado juridicamente e porque a APA também não o podia 

assinar enquanto não houvesse cabimento e compromisso e para tal, não era expectável que acontecesse 

antes de outubro deste ano. O memorando não era mais do que duas páginas onde era feito o 

enquadramento da Lagoa de Albufeira no entendimento de que, sendo responsabilidade da APA, a sua 

abertura se tornava mais célere e eficaz se fosse realizada pelo município, que a operação regular da 

lagoa nos anos de 2020, 2021 e 2022, caso não houvesse a intervenção de fundo, comprometendo-se as 

duas partes em assinar, até ao final deste ano, um contrato interadministrativo que delega esta operação 

na Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que o articulado entre o próprio e a APA neste contrato interadministrativo, não tendo o 

Executivo ainda conhecimento porque não tinha sido presente a reunião de Câmara, previa que a APA 

financiasse até 100.000€ por ano, com pagamento a 30 dias, para as operações de abertura regular da 

Lagoa de Albufeira ao mar. Disse que ao longo deste tempo, havia uma história de abertura da Lagoa ao 

mar antes da sexta-feira Santa, embora tivesse havido alguns anos em que era feita posteriormente, 

tendo a ver com as questões das marés, da hidrodinâmica e das condições climatéricas. Disse que só há 

19 dias atrás é que a hidrodinâmica da frente oceânica havia estabilizado depois do Inverno e as regras 

mandariam que, do ponto de vista desta estabilização, a abertura fosse feita só agora, evitando muitas 

das vezes a reabertura da mesma por 2 e 3 vezes. Isto significava que havia um conjunto de questões que 

tinham de ser bem ponderadas como a questão da hidrodinâmica interna e externa. Disse também que a 

APA tinha vindo a fazer a monitorização da qualidade das águas e que neste momento as análises 

indicavam que as águas eram razoáveis ou boas, sem qualquer problema, inclusivamente, para o próprio 

ecossistema. Disse ainda que teria de se olhar para as questões culturais e económicas, sobretudo pelos 

mariscadores e por todos os que lá se encontravam. --------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Para terminar, o Presidente disse que aquilo que tinha vindo a ser discutido com a APA era num 

sentido mais lato, e não era indissociável de um processo que estava a decorrer no Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a Entidade que tinha a gestão dos artigos da margem sul 

da Lagoa de Albufeira, onde se incluía a Casa do Infantado, propriedade do Estado, estando a ser 

estabilizado um Protocolo de cogestão para uma coisa que já tinha ido à Câmara há sete anos e que só 

agora se estava a conseguir e que ainda não estava validada pelo Conselho de Administração do ICNF 
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porque havia mudado recentemente, indo a CMS assumir alguns compromissos que não eram seus mas 

que tinha a ver com a passagem de todos os artigos da margem sul da Lagoa de Albufeira para o 

município. Era pretendido que esta área protegida local tivesse esta intervenção tripartida entre a 

Câmara Municipal, a APA e o ICNF. --------------------------------------------------------------------------------------------      

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Paulo Caetano que cumprimentou todos os presentes e 

questionou a bancada proponente se a Moção, tal como havia sido apresentada e apesar de ter sido 

retirado o primeiro ponto, se continuava a justificar-se, mesmo após os esclarecimentos prestados pelo 

Presidente da Câmara, pois considera que grande parte daquilo que estava no documento havia perdido a 

sua justificação já que as explicações dadas respondiam às questões da Moção. ------------------------------------ 

 ---------- O Deputado Rui João Rodrigues propôs que fosse feito um intervalo para que fossem acertadas 

algumas questões sobre esta matéria. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente da Câmara voltou a intervir e disse que, de facto, o primeiro ponto não fazia qualquer 

sentido, o segundo parágrafo da parte deliberativa poderia também não fazer sentido mas o contrato ainda 

não estava assinado. Disse ainda que tinha uma garantia do atual o Governo mas que se ultrapassasse esta 

Legislatura, não sabia como iria ser. Espera que o contrato fosse assinado nesta, ou que o Governo tivesse o 

mesmo equilíbrio ou que a Câmara se mantivesse também a mesma. -------------------------------------------------- 

 ---------- Tudo o resto do documento fazia sentido porque a Câmara não ficaria responsável pelas análises às 

águas nem pelas análises microbiológicas mas, havia uma questão de fundo, e a informação que tinha sobre 

o estudo, que estava praticamente concluído, era que neste momento, faltava estabilizar a deposição dos 

dragados mas mais do que o estudo, era preciso intervir e esta Assembleia Municipal poderia manifestar-se 

quando o estudo fosse conhecido. Referiu que a Câmara defendia a solução mais ecológica, admitindo a 

solução de um canal maior e para além da conclusão deste estudo, também era importante que fosse dada 

uma continuidade e que a operação se realizasse. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Retomados os trabalhos, a Presidente da AMS questionou o proponente se aceitaria as alterações 

propostas pelo PS, ao que a Deputada Paula Rodrigues respondeu que a bancada da CDU aceitava algumas 

das sugestões sugeridas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Moção sob o título “Pela 

defesa do ecossistema e abertura da Lagoa de Albufeira ao mar” que se passa a transcrever: ------------------- 

 ---------- “A Lagoa de Albufeira é um sistema lagunar de elevada sensibilidade, sendo um local de invulgar 

beleza, onde se conjuga o mar, a lagoa e mata, concelho de Sesimbra. Situa-se na orla Ocidental da 

Península de Setúbal, no arco litoral Caparica - Espichel, cerca de 20Km a Sul de Lisboa.  -------------------------- 
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 ---------- É formada por dois corpos lagunares principais ligados por um canal estreito, sinuosos e pouco 

profundo: a Lagoa Pequena, mais interior e menos profunda e a Lagoa Grande.  ------------------------------------ 

 ---------- A abertura da Lagoa é fundamental para manter o ecossistema local pois permite a renovação das 

águas e o transporte de matéria orgânica e nutrientes para a faixa costeira, assegurando também a entrada 

de sedimentos arenosos e organismos, que garantem a continuidade da vida marinha na Lagoa. -------------- 

 ---------- Na passada quarta-feira, dia 26 de junho, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e Câmara 

municipal de Sesimbra assinaram um memorando sobre a tarefa de abertura anual da Lagoa de Albufeira 

ao mar.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O memorando reafirma a responsabilidade e a competência da administração central nesta 

matéria, e prevê que venha a ser celebrado um contrato interadministrativo entre a APA e a Câmara 

Municipal de Sesimbra, com aplicação a partir de 2020 e financiamento assegurado integralmente por parte 

desse organismo da Administração Central.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Foi ainda assinado o "auto de consignação da empreitada com a empresa que garantirá a abertura 

da lagoa, no presente ano, que se prevê estar concluída no prazo de oito a 10 dias".  ------------------------------ 

 ---------- No dia 15 de maio, a Câmara Municipal de Sesimbra esclareceu publicamente, que nas últimas duas 

décadas, face a dificuldades e demoras dos organismos da Administração Central em proceder à abertura 

da Lagoa da Albufeira, e no sentido de minimizar os prejuízos ambientais e económicos decorrentes das 

demoras de atuação destas entidades, a operação de abertura da lagoa ao mar, tem sido realizada pelo 

município. A autarquia lembrou ainda que os trabalhos em curso têm sido resultado de uma 

comparticipação financeira do Fundo Ambiental. Contudo, e sem a perspetiva de financiamento para os 

anos seguintes, a operação acabou por passar para a responsabilidade exclusiva do Ministério do Ambiente, 

através da APA, em 2019.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Apesar do acompanhamento por parte da Câmara Municipal de Sesimbra e a insistência para a 

urgência da intervenção, a Lagoa de Albufeira permaneceu fechada até este mês, não obstante, das análises 

regulares efetuadas durante este período, verificou-se que não existiu alterações na qualidade da água.  --- 

 ---------- O atraso relativo ao procedimento de abertura tem comprometido seriamente a época balnear 

criando a insatisfação dos munícipes e visitantes. Situação que afeta não só a população local, mas coloca 

em causa o próprio ecossistema natural da Lagoa, as tradições históricas e culturais e o desenvolvimento 

económico deste território, muito assente no turismo. Cerca de 1100 pessoas já assinaram uma petição 

pública com vista a abertura da Lagoa de Albufeira. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Esta operação que, do ponto de vista histórico-cultural e ambiental deveria ter sido realizada por 
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ocasião do equinócio da primavera, ainda não aconteceu, apesar das diligências em curso.  --------------------- 

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida em 28 de junho de 2019, delibera o seguinte:  - 

 ---------- - Pugnar para que as entidades competentes disponibilizem recursos para a abertura anual da 

Lagoa de Albufeira, aquando do equinócio da primavera e sempre que se verificar o encerramento do canal 

ao mar e tendo em conta a hidrodinâmica dos sedimentos;  --------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Exigir às entidades competentes a conclusão do estudo de abertura e desassoreamento da Lagoa 

de Albufeira, e a execução da intervenção que vier a ser apontada pelo estudo e se traduza no menor 

impacto para o ecossistema;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Exigir às entidades competentes a continuação da monitorização da qualidade das águas e das 

areias, através de análises microbiológicas, de modo a assegurar a proteção ambiental e saúde pública;  --- 

 ---------- - Solicitar às entidades competentes análises das determinações microbiológicas de monotorização 

de moluscos bivalves. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Dar conhecimento da presente a: Presidente da República; Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República; Primeiro-Ministro; Ministro do Ambiente e Transição Energética; Agência Portuguesa do 

Ambiente; Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza; ICNF; - IPMA; 

Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho; Comunicação Social Local, 

Regional e Nacional.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Teve início a apreciação da Moção com o título “Por Mais e Melhores Transportes Públicos” e o 

Deputado Paulo Caetano, coordenador da Comissão de Transportes, Mobilidade e Segurança, disse que 

esta Moção tinha sido apresentada pela CDU e que tinha “baixado” à comissão “6” e que nessa reunião 

tinha estado presente o Vereador Sérgio Marcelino, prestando as informações possíveis. O deputado disse 

que durante a reunião, havia sido decidido que esta Moção seria a base para um documento único 

emanado pela própria comissão. Referiu ter havido alguns contributos para a elaboração do texto final mas 

como não foi possível chegar a um consenso final, o coordenador sugeriu que o documento fosse presente 

à Assembleia na sua versão original apenas com alguns retoques.  ------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou do uso da palavra a Deputada Sandra Carvalho que realçou o esforço da Comissão no 

sentido de se chegar a um texto único mas que ainda existiam conceções, relativamente à matéria de 

fundo, que não eram ultrapassáveis, tendo-se optado pela solução já apresentada pelo coordenador da 

Comissão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Rodrigues que disse que como esta Moção não tinha sido 

alterada e o texto se havia mantido igual, o sentido de voto da bancada do MSU seria contra. ------------------ 
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 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Lobo da Silva que disse que o Coordenador da Comissão já 

havia dito tudo sobre a Moção, mas ainda assim, sugeriu uma alteração. Disse que a bancada do PSD estava 

perplexa por se querer transformar 2 documentos num só porque não tinha nada a ver ter um documento 

por mais e melhores transportes públicos e integrar a operação da Fertagus na CP e não podia ser 

esquecido quantos comboios é que a CP tinha suprimido. O Deputado disse que a bancada do PSD estaria 

disponível para votar esta Moção favoravelmente desde que a alínea d fosse retirada porque o PSD não 

poderia votar uma Moção com uma alínea cuja matéria já tinha estado presente na Assembleia e que havia 

votado contra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado José Guerra que disse ter enviado um email durante a tarde de 

hoje a propor uma alteração a esta Moção, apesar de ser a favor do documento tal como estava 

apresentado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Fernando Patrício que cumprimentou todos os presentes e 

disse que a bancada da CDU não alteraria a alínea d e não deixava de registar uma questão muito 

importante que era o facto de se estar a falar de uma empresa que não pagava os seus impostos e era 

interessante ver que havia quem a quisesse beneficiar com mais 20 anos de concessão. ------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado Paulo Caetano que disse reforçar aquilo que havia sido dito pela Deputada 

Sandra Carvalho, que tinha, de facto, sido feito um esforço para se chegar a um consenso. Disse que 

desconhecia, e que tinha visto hoje no email enviado pelo Deputado José Guerra, que na sessão de 2016, o 

BE também tinha feito uma proposta que não havia sido aprovada e que, independentemente disso, a 

posição do PS era que não se justificava, no contexto em que se estava, estar-se focado em documentos 

passados e agora havia esta possibilidade de financiamento, em grande parte através do uso do Fundo 

Ambiental, de um sistema de transportes e havia contributos de todos os Partidos. Disse ainda que neste 

momento, toda a atenção devia estar focada no município de Sesimbra. Disse também não nascer 

concordância com a alínea d e que o Grupo Municipal do PS não votaria esta Moção favoravelmente. ------- 

 ---------- A Presidente da AMS pediu desculpas ao Deputado Sérgio Faias porque tinha razão quando a 

sinalizou relativamente a uma segunda intervenção da bancada da CDU. ---------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Presidente da CMS, que disse que esta era uma matéria estruturante, 

que o Programa da redução tarifária era uma das medidas mais importantes que houvera no pós 25 de Abril 

e nos últimos 45 anos. Defende que a questão não era estar mencionado a CDU nem a questão da 

maternidade e paternidade mas a questão deliberativa. Disse que o município de Sesimbra havia 

contribuído com 1 milhão de euros para esta redução tarifária e que toda a questão de transportes estava a 
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ser vista com incidência em cada um dos municípios mas à escala regional, e que esta era a base com que 

se estava a trabalhar porque a Lei assim o exigia, apesar de grande parte dos municípios não concordarem 

com a mesma, em que aquilo que era uma responsabilidade do IMTT, passara a ser uma responsabilidade 

dos municípios, tendo sido delegada na AML, com a concordância dos 18 municípios, com as diferenças 

políticas e ideológicas que tinham e nesta grande operação que não era nem se extinguia naquilo que era a 

redução tarifária. Neste quadro mais amplo, os modos de transporte estavam todos incluídos, até porque a 

rede de transportes não se fazia apenas pela rodovia. Relativamente à contratação de trabalhadores em 

falta nas empresas públicas, disse que as empresas públicas eram a CP, Soflusa e Transtejo e o Governo já 

admitira que havia falta de funcionários na Soflusa e na Transtejo. O próprio Ministro admitira que fazia 

falta investimentos na rede de transportes como a ferrovia e material circulante e já havia pedido desculpas 

aos portugueses. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Referiu que a situação na CP e na Fertagus era ideologicamente mais complexa e quando se 

defendia a questão da CP da integração da operação da Fertagus, hoje privada, num quadro em que a 

totalidade dos transportes pesados eram públicos e que a rodovia passaria a ser pública porque era 

Transportes Metropolitanos de Lisboa Multimunicipal, tendo sido a primeira grande decisão da AML, com a 

criação de uma empresa e não a concessão a privados na rodovia, sendo a única empresa privada num 

quadro de resolução dos transportes à escala metropolitana. A questão aqui não era apenas ideológica 

porque a única operação sustentável da ferrovia que se conhecia no País era a Fertagus e a CP Linha de 

Cascais, as duas únicas operações que eram rentáveis. Tudo o resto era serviço público, pois se não fosse, o 

município de Sesimbra também não investiria 1 milhão de euros por ano durante 7 anos para a rodovia. 

Disse que uma das medidas, defendida pelo Presidente do Conselho Metropolitano, era que mesmo naquilo 

que eram os transportes pesados regionais, onde estava incluída a rede regional da CP como as linhas de 

Sintra, Vila Franca de Xira e Cascais, era que passassem para a gestão da AML. -------------------------------------- 

 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal de Sesimbra aprovou, por maioria com 12 votos a favor 

da CDU, 10 votos contra (7 PS, 2 MSU e 1 BE), e 2 abstenções do PPD/PSD.CDS-PP, a Moção subordinada 

ao título “Por Mais e Melhores Transportes Públicos” cujo conteúdo a seguir se transcreve: ----------------- 

 ---------- “O elevado tarifário dos transportes coletivos de passageiros e a proliferação de títulos de 

transporte na Área Metropolitana de Lisboa eram alguns dos constrangimentos fortes à utilização do serviço 

de transportes públicos, e um fator de exclusão social, limitando o seu acesso, e a circulação de pessoas, a 

par da escassez da oferta de percursos e frequências, bem como da qualidade do material circulante.  ------- 

 ---------- A partir do dia 1 de abril, os utentes dos transportes públicos da AML, passaram a beneficiar da 
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medida de redução dos tarifários e da implementação do passe único metropolitano e municipal, extensível 

a todos os operadores, todas as carreiras, e a todos os modos de transporte.  ---------------------------------------- 

 ---------- O valor deste passe único tem um custo máximo de 40 ou 30 euros mensais por pessoa 

(metropolitano ou municipal), ou, no máximo 80 euros por agregado familiar, e as crianças até aos 12 anos 

estão isentos de qualquer pagamento.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Anteriormente a esta medida, havia pessoas que regularmente gastavam mais de 150 euros 

mensais em títulos de transporte na AML.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Os utentes que utilizam os comboios da Fertagus entre Setúbal e Lisboa – onde se incluem alguns 

milhares do concelho de Sesimbra – chegavam a gastar perto de 130 euros por mês.  ----------------------------- 

 ---------- Esta foi, pois, uma medida que beneficia os atuais utentes e promove a procura de novos utentes ao 

responder a três questões nucleares para uma política de valorização do transporte público na região: ------ 

 ---------- a) Introduziu uma significativa redução de custos para os utentes;  ------------------------------------------- 

 ---------- b) Promoveu um aumento da mobilidade;  --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- c) Simplificou o sistema de bilhética.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Durante largos anos, a CDU reivindicou, propôs e lutou por este alargamento.  --------------------------- 

 ---------- Enquanto muitos utentes valorizavam e apoiavam a proposta, mas duvidavam da possibilidade de 

ser concretizada, outros, no poder político, opunham-se sistematicamente à sua concretização, como 

aconteceu na Assembleia da República em dezembro de 2016, onde PS/PSD/CDS com a abstenção do BE 

chumbaram o projeto-lei do PCP de alargamento do Passe Social Intermodal. ---------------------------------------- 

 ---------- Apesar deste chumbo, não desistiu e continuou a desenvolver várias ações no sentido de alterar esta 

decisão, através da recolha de assinaturas, e a apresentação de moções em vários municípios e freguesias 

da AML.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Finalmente, no final de 2018, o alargamento do passe social intermodal foi decidido pelo conjunto 

dos Presidentes de Câmara da Área Metropolitana de Lisboa, e as verbas que o tornam possível incluídas no 

Orçamento de Estado para 2019.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- As autarquias irão suportar uma parte do custo desse título de transporte e a outra será assegurada 

pelo Orçamento Geral do Estado, sendo que o município de Sesimbra contribuirá com um valor anual perto 

de um milhão de euros.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Afinal, era possível, como sempre afirmou. Foi possível vencer resistências instaladas, com a luta dos 

utentes, dando confiança às suas justas aspirações e a iniciativa política da CDU.  ---------------------------------- 

 ---------- Desta forma, a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida em 28 de junho de 2019:  ------------------- 
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 ---------- 1. Congratula-se com a implementação do passe único Metropolitano e Municipal, e a respetiva 

redução dos encargos para as famílias residentes na AML, valorizando a sua importância e significado, para 

os utentes dos transportes públicos;  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2. Reforça a necessidade de complementar este alargamento e redução de preços com o necessário 

aumento da oferta, da qualidade e da fiabilidade dos transportes públicos, o que implica a transferência 

pelo Orçamento de Estado das verbas necessárias para todos os modos de transporte público, para fazer 

face:  --- a) À contratação de trabalhadores em falta nas empresas públicas; 

 ---------- b) A investimentos orientados para o alargamento da rede de transportes, quer para a 

modernização da rede ferroviária hoje existente, quer para a expansão das redes de metro;  -------------------- 

 ---------- c) À aquisição de novo material circulante, nos meios pesados, nomeadamente a ferrovia e o 

transporte fluvial e a manutenção dos que estão ao serviço; --------------------------------------------------------------- 

 ---------- d) À integração da operação da Fertagus na CP, valorizando a empresa pública ferroviária;  ---------- 

 ---------- e) Ao necessário financiamento da futura empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa, com vista 

ao aumento da oferta da rede e qualidade do serviço público de transportes rodoviários.  ------------------------ 

 ---------- Dar conhecimento desta Moção: Presidente da República; Primeiro-Ministro; Ministro do 

Planeamento e das Infraestruturas; Ministro do Ambiente e Transição Energética; AML; Câmaras e 

Assembleias Municipais da AML; Grupos Parlamentares representados na Assembleia da República; 

Comunicação Social Local e Regional.“ --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Grupo Municipal do PPD/PSD.CDS-PP apresentou a seguinte Declaração de Voto: -------------------- 

 ---------- “A abstenção da bancada do PSD nada tem a ver com o que concerne à utilização do passe ou 

implementação do passe de 30 e 40 euros para a população. Reconhecemos que é uma mais-valia e que a 

única posição tomada na abstenção deve-se ao facto de não concordarmos com a alínea d da parte 

deliberativa desta Moção no que concerne à integração da operação da Fertagus na CP, valorizando a 

empresa pública ferroviária. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Reconhecendo, no entanto, que esta empresa não está a cumprir em termos de impostos com o 

Estado, mas também não nos podemos esquecer que a CP acumula prejuízos atrás de prejuízos todos os 

anos e continuamos nós, todos os contribuintes, a suportar todo aquele défice.” ------------------------------------  

 ---------- O Grupo Municipal do BE apresentou a seguinte Declaração de Voto: --------------------------------------- 

 ---------- “O Bloco de Esquerda congratula-se com a aprovação do alargamento do passe social da Área 

Metropolitana do Porto e da Área Metropolitana de Lisboa pelas AMP e AML e com a comparticipação 

financeira repartida entre municípios e governo. ------------------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- O Bloco de Esquerda continuará a lutar para que esta decisão tenha os efeitos que todos desejamos: 

aumento de material circulante de transportes públicos de qualidade, contratação de pessoal, aumento da 

frequência nos diversos percursos e novos circuitos de forma a servir toda a população. --------------------------  

 ---------- O Bloco de Esquerda defende a integração do serviço prestado pela Fertagus na CP, que apresenta 

lucros à nossa custa, devido à isenção de pagamento de impostos e ao dinheiro pago pelo Estado. ------------ 

 ---------- Mas o Bloco de Esquerda votou contra a Moção da CDU “Por mais e melhores transportes públicos” 

por que os seus considerandos se baseiam em pressupostos errados. --------------------------------------------------- 

 ---------- Esquecem que quando o Bloco de Esquerda se absteve na AR num projecto-lei do PCP, apresentou 

um outro projecto-lei e o PCP votou contra ele. Em 2016 não foram aprovados ambos os projectos-lei, mas 

foram-no agora e não pode o PCP apresentar-se como o autor da decisão adotada. ------------------------------- 

 ---------- É preciso relembrar o PCP que a decisão adotada pelo atual governo pouco tem a ver com o 

projecto-lei apresentado por ele em 2016, que referia expressamente a “atualização do âmbito geográfico 

das respetivas coroas na área metropolitana de Lisboa” e a atualização do “âmbito geográfico do respetivo 

zonamento” (AMP), o que constituíam claras intromissões na esfera de competência das autarquias. --------   

 ---------- É uma clara intromissão nas atribuições e competência das autarquias a definição do modelo de 

repartição de receitas dos passes sociais entre os operadores aderentes ao sistema, como está na proposta 

do PCP. Não compete à AR dizer como se distribui e quais os critérios em que deve assentar a repartição das 

receitas; isso é da competência das autarquias, em conjunto com os operadores de transporte. Nesse 

capítulo, a proposta até está desatualizada face à informação que hoje em dia a bilhética sem contacto 

oferece.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Também não é competência do Parlamento delimitar, em concreto, o zonamento geográfico das 

coroas na AML ou substituir-se à autoridade metropolitana de transportes do Porto na delimitação do 

zonamento a aplicar, em caso de querer atualizar/alterar o zonamento do “Andante”. ---------------------------- 

 ---------- O BE apresentou um projeto de resolução que “Recomenda ao Governo a promoção de um efetivo 

sistema de transporte intermodal nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto”. Esse projeto inclui uma 

série de propostas que visam promover as alterações legislativas necessárias ao regime jurídico dos 

transportes que permitam uma gestão descentralizada dos serviços públicos de transportes nas áreas 

metropolitanas e nas grandes áreas urbanas e recomenda ao governo que, em conjunto com as autoridades 

de transporte de cada área metropolitana, se adotem: ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- •um conjunto de práticas de gestão dos vários sistemas de transportes, nomeadamente relativos ao 

planeamento, gestão integrada, intermodalidade e modelos de financiamento das redes; -----------------------  
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 ---------- •regimes tarifários mais simplificados e mais integrados, nomeadamente ao nível dos sistemas de 

bilhética comum (Andante e Passe Social), promovendo um abaixamento dos preços nos transportes e a 

reintrodução do regime de descontos para os estudantes e idosos; ------------------------------------------------------  

 ---------- •a introdução de modelos de financiamento mais diversificados, suscetíveis de incluir receitas de 

estacionamento, parte de receitas das mais-valias imobiliárias, receitas de externalidades positivas 

atribuídas aos transportes públicos (provenientes, por exemplo, do regime de Fiscalidade Verde), receitas 

obtidas a partir de diversos canais de venda e/ou publicitárias, etc; -----------------------------------------------------  

 ---------- •aprovação de um modelo de repartição de receitas que favoreça a integração de todos os 

operadores públicos e privados e que, apoiado por um sistema de bilhética comum, permita mais 

transparência na afetação das receitas e uma repartição mais justa em função da quota de transporte 

efetiva de cada operador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Consultando as propostas de projetos lei do PCP e do Bloco de Esquerda apresentados em 2016, 

podemos verificar que de forma alguma o PCP se pode intitular como o pai da criança, e o Bloco de Esquerda 

teria votado a favor da Moção apresentada na Assembleia Municipal do dia 28 de Junho, se, como proposta 

feita pelo eleito do BE, fossem retiradas essas referências que não são verdadeiras, e o PCP negou e quis 

mantê-las, não deixando outra solução de voto ao BE. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Teve início a apreciação do documento seguinte, a Recomendação sob o título “Revisão do PDM - 

REOT” que se passa a transcrever. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Fazendo um balanço do planeamento territorial dos últimos 10 anos, salienta-se a extensa e 

profunda alteração do quadro legal destacando a Lei de Bases, duas alterações ao Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional e ainda o Programa da 

Orla Costeira Alcobaça-Cabo Espichel, recentemente aprovado.  --------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Assembleia Municipal de Sesimbra reunida em sessão ordinária no dia 28 de junho de 2019 

recomenda à Câmara Municipal: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1. Que seja procedida a Revisão em curso do Plano Diretor Municipal (PDM) com vista a entrar em 

fase de consulta pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2. Que inicie o sistema de monitorização permanente com os indicadores definidos após a entrada 

em vigor do novo PDM com vista à elaboração do Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território 

(REOT) como previsto no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.” ------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Lobo da Silva, coordenador da Comissão de Planeamento, 
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Ordenamento do Território e Ambiente, que disse que este documento havia sido apresentado pelo Grupo 

Municipal do bloco de Esquerda, tinha baixado á Comissão “2”, que por sua vez havia reunido para 

trabalhar o mesmo, tendo sido elaborado o documento final que hoje era apresentado para deliberação. O 

Deputado agradeceu a todas as forças políticas que trabalharam neste documento no qual todos se reviam.

 ---------- Após a votação, a Recomendação sob o título “Revisão do PDM - REOT” foi aprovada por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Grupo Municipal do BE prestou a seguinte Declaração de Voto: -------------------------------------------- 

 ---------- “O Bloco de Esquerda vota favoravelmente esta moção pois pensamos ser fundamental uma rápida 

publicação em consulta pública da revisão do PDM. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No entanto declara a sua discordância com o adiar do processo de monitorização que serve de base 

ao REOT considerando que a proposta que for a consulta pública deve fazer-se acompanhar dum REOT pois 

é necessária uma monitorização e avaliação dos planos territoriais em vigor para depois propor uma revisão 

que responda aos problemas encontrados.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Teve início a apreciação da Recomendação subordinada ao título “Habitação para todos”, tendo 

sido cedida a palavra à bancada proponente, Deputado José Guerra: -------------------------------------------------- 

 ---------- “A edição de 23 de Março de 2019 do jornal Expresso questionou os municípios da AML sobre 

quantos pedidos de habitação tinham. Só 3 municípios não responderam, entre os quais Sesimbra. ----------- 

 ---------- No sentido de promover uma habitação digna para todos a Assembleia Municipal reunida no dia 28 

de Junho de 2019, delibera solicitar ao executivo camarário que: --------------------------------------------------------- 

 ---------- 1.Apresente um levantamento sobre o número de pedidos de habitação existentes ---------------------- 

 ---------- 2.Elabore uma Estratégia Local de Habitação ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 3.Concorra aos fundos disponíveis no âmbito do programa: 1.º Direito - Programa de Apoio ao 

Acesso à Habitação, que visa apoiar a promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em 

condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do 

acesso a uma habitação adequada.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Paulo Caetano que disse que tinha tido uma informação no 

dia de hoje, num contexto que nem tinha nada a ver com o município de Sesimbra mas que gostaria de 

questionar o Presidente da CMS se o instituto da Habitação teria pedido ou teria conseguido fazer aprovar 

que, no âmbito de PDM`s, fossem cartografadas todas as habitações do município, ao que o Presidente 

respondeu que não tinha nenhuma informação relativamente a essa matéria. -------------------------------------- 

 ---------- Foi depois cedida a palavra ao Deputado João Valente que disse haver úvidas e que a bancada da 
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CDU precisava de perceber, até ao final, se se tratava de uma Recomendação ou de uma Moção e qual era o 

título do documento. Relativamente ao primeiro parágrafo, disse que, ao contrário do que era referido, 

Sesimbra havia respondido á questão sobre o número de habitações pedidas e que essa resposta constava 

no edital publicado no site da Câmara Municipal. O Deputado disse também que a bancada da CDU, como 

era óbvio, iria pedir alguns esclarecimentos ao Executivo em relação aos restantes pontos. --------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Lobo da Silva que confessou que quando lera este 

documento, lhe apetecera fazer uma intervenção diferente mas achou que não o deveria fazer. Sugeriu ao 

Deputado José Guerra que retirasse este documento e elaborasse um outro mais conciso com outros 

elementos porque o documento estava “pobre” face à riqueza da matéria de que se tratava e todos teriam 

a ganhar se o Deputado aceitasse a sugestão do PSD. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Interveio o Deputado João Rodrigues que disse que a intervenção do MSU iria no sentido da 

proposta do PSD, pois também considerava que o documento era “pobre”, indefinido, não se tratava de 

uma matéria exclusiva do Executivo, tratando-se até de âmbito nacional e que se deveria ponderar o 

documento e apresentá-lo com uma melhor fundamentação. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado José Guerra que disse que o documento se tratava de uma 

Recomendação e o primeiro parágrafo estava de acordo com o que estava descrito no jornal “Expresso”. 

Referiu que costumava consultar o site da CMS com frequência mas que não o fizera. ---------------------------- 

 ----------  Tomou do uso da palavra o Deputado Sérgio Faias que disse que gostaria de perceber se o BE iria 

ou não considerar a introdução de mais alguma melhoria para além da questão de alterar “Moção” para 

“Recomendação” ou se o documento iria ser melhorado ou colocado á votação tal como estava. Na sua 

opinião, poderia ser melhorado face a alguns comentários que tinham sido feitos. --------------------------------- 

 ---------- O Deputado José Guerra concordou que a Recomendação fosse melhorada para voltar a ser 

apresentada numa próxima Sessão, tendo o documento sido retirado para que o proponente o pudesse 

melhorar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Presidente da CMS, que relativamente à questão levantada sobre os pedidos de 

habitação para apresentar na Assembleia Municipal, disse que de acordo com o Regulamento, os pedidos 

eram públicos, ordenados, constavam no site da Câmara e era verdade que a resposta dada tinha sido 1 ou 

2 dias depois do prazo que o “Expresso” havia dado. Disse que os pedidos rondariam a centena e que a CMS 

não estava totalmente de acordo com o Decreto-Lei nº37/2018 de 04 de junho, estando a trabalhar na 

estratégia local de habitação, e que esta era a única forma de se poder candidatar aos Fundos e ás despesas 

ilegíveis no quadro do Decreto Lei nº37/2018, e que, tendo em conta o número de habitantes, o rácio do 
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número de pedidos era muito elevado, comparativamente a outros municípios da AML. Disse tratar-se de 

um Programa complexo e que tinha sido hoje aprovada a nova e única Lei de Bases da Habitação. Referiu 

que um dos problemas com que a Autarquia se debatia neste momento tinha a ver com o facto do parque 

habitacional do município, ter um conjunto significativo de rendas que não estavam nas rendas apoiadas e 

que eram comerciais, havendo valores superiores a 400€. Neste momento, havia agregados familiares que 

tinham rendimentos superiores a muitos dos presentes na sessão de hoje e também havia agregados com 

rendimentos bem inferiores e necessidades mais prementes, ou seja, havia um conjunto já significativo de 

fogos municipais que estavam a ser ocupados por agregados familiares com rendimentos que estavam fora 

e bem longe da renda apoiada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Prosseguindo os trabalhos, a Presidente da AMS deu início ao documento seguinte, a 

Recomendação com o título “Atualização do Plano Estratégico para o Turismo em Sesimbra”, cujo 

proponente era o PS e que havia baixado à Comissão de Líderes e à Comissão das Atividades Económicas. 

Nesta reunião tinha estado presente o Presidente da Câmara que tivera a oportunidade de prestar mais 

alguns esclarecimentos, alguns até em consonância com a questão que era um dos pontos previstos para a 

próxima reunião da Assembleia sobre a Associação de Turismo de Lisboa. Foram feitas sugestões por 

algumas das bancadas, tendo algumas sido aceites pelo proponente. --------------------------------------------------  

 ---------- Foi cedida a apalavra ao Deputado João Valente que disse que a CDU, tinha vindo a dizer, desde a 

entrada do primeiro documento, que a visão da bancada sobre a estratégia do turismo era uma visão 

regional e que haveria um documento que se tratava da Associação de Turismo de Lisboa, para deliberação 

na próxima sessão da Assembleia Municipal Salientou que mesmo tendo baixado à Comissão e com as 

propostas apresentadas, a estratégia de Sesimbra não passava por uma região isolada e manteria o que 

dissera desde a primeira intervenção, que o próprio Governo do partido Socialista tinha uma estratégia 

nacional e que o Grupo Municipal da CDU não se revia no documento apresentado pela bancada do PS. ---- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Rodrigues que disse que havia apresentado uma 

contraproposta e que algumas coisas tinham sido aceites e que entendia as explicações dadas pelo 

Presidente da CMS na reunião realizada. Disse também que na próxima sessão iria ser discutida a adesão do 

município à Associação de Turismo de Lisboa e era neste enquadramento que o Deputado defendia que 

esse Plano fosse ajustado a uma nova realidade. Disse que não seria necessário muitas alterações e que 

bastava remeter a estratégia à Associação de Turismo de Lisboa e enquadrar o município nos objetivos 

globais da AML. Para terminar, o Deputado propôs à bancada do PS a alteração do título do documento. -- 

 ---------- Tomou do uso da palavra a Deputada Luísa Carvalho que cumprimentou todos os presentes e 
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referiu que a bancada do PS concordava que teria de haver uma estratégia de caráter regional e que 

quando era referido que o Governo fazia um planeamento nacional, era natural porque podia ser nacional, 

ao nível de vários municípios ou mais micro, ao nível de cada concelho. Disse que uma coisa era o 

planeamento e a estratégia a ser seguida para o Turismo e outra era a divulgação e quando se falava nesta 

questão, o marketing poderia fazer sentido. O facto de um município não ter uma estratégia para onde 

queria ir e as medidas a tomar, poderia ser um risco. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Deputada referiu que na sequência da reunião realizada e com os esclarecimentos do Presidente 

da Câmara sobre a situação do município de Sesimbra, não poderia ser esquecido que se estava a viver 

numa conjuntura positiva. O município de Sesimbra teria uma tendência positiva, tal como pôde ser visto 

no ano de 2018 e quando se planeava, estava a olhar-se para o futuro a um longo prazo. Se estava a tomar-

se medidas avulsas e de marketing, ou seja, uma promoção a curto prazo, quando viesse o período 

conjunturalmente negativo, que acabaria por vir, não se estaria preparado para enfrentar as situações 

adversas que poderiam advir desse período. Sesimbra poderia, nessa marca diferenciadora “Arrábida”, 

juntamente com Palmela e Setúbal, fazer o marketing mas havia questões específicas relativas ao município 

de Sesimbra e às características do turista que vem para Sesimbra.  ----------------------------------------------------- 

 ---------- Disse ser necessário compreender que o planeamento era uma forma de pensar o futuro e de 

responder de forma mais consertada a riscos que possam surgir e não estar a viver da conjuntura, pois hoje 

era de uma forma mas daqui a alguns anos, eventualmente, mudaria porque assim a economia o mostrava. 

Salientou que o PS achava importante haver uma atualização do Plano e que concordava com a sugestão do 

Deputado João Rodrigues. Disse ainda que este Plano seria importante para corrigir desvios, monitorizar o 

destino turístico e sobretudo, para tornar Sesimbra um destino mais inteligente. Tinha de se pensar em 

muitas outras coisas que podiam não ter só a ver com os outros municípios como a mobilidade, as questões 

da sazonalidade e que eram realidades distintivas face aos outros concelhos. A Deputada disse ainda que 

não tinham sido englobados todos os contributos, não havendo assim um consenso. ----------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Presidente da CMS que disse haver uma clara negação do PS em função 

daquilo que era a sua posição central e a posição central foi a de rever regiões de turismo para ter regiões 

mais pequenas e ter uma estratégia regional. Disse que um dos Diplomas de descentralização não 

descentralizava para os municípios as matérias de responsabilidade turística mas para as Áreas 

Metropolitanas, havendo uma negação. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que em relação ao Plano atual, neste momento, nem sequer era acompanhado do ponto de 

vista dos Serviços, foi útil no seu tempo mas o paradigma mudara. O paradigma de fundo do Plano 
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Estratégico de Turismo de Sesimbra era um paradigma de conetividade com os concelhos vizinhos da AML. 

O paradigma, hoje, era ter uma região competitiva, criada em mosaicos com centralidades e que se 

complementasse. Não era feita uma única referência, no enunciado, áquilo que tinha sido o histórico desde 

a aprovação do Plano, a sua implementação, monitorização e alterações existentes. Não era uma estratégia 

nacional mas um Plano Regional de Turismo que existia de 4 em 4 anos, que por Lei não era revisto mas 

tinha de ser elaborado um novo para que a região se preparasse para questões economicamente 

conjunturais desfavoráveis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que existiam os dados por município quase em tempo real e, ou o PS queria fazer disto “um 

cavalo de batalha” e não quis “dar o braço a torcer” no sentido de criar um documento ajustado da 

realidade, independentemente das suas posições. Mas atualizar um Plano que, neste momento, era um 

paradigma completamente diferente daquele que estava a ser usado e implementado em termos 

estratégicos, era completamente errado e não fazia qualquer sentido e era um desconhecimento profundo 

daquilo que era a Estratégia Regional de Turismo de Sesimbra e Regional da Área Metropolitana de Lisboa e 

que o Partido Socialista deveria ter lido os Planos para os perceber. Disse tratar-se de uma questão absurda, 

depois de se ter realizado uma reunião de Comissões e prestado os esclarecimentos necessários e que os 

dados eram públicos e não eram da Câmara e que o Observatório de Turismo de Lisboa tinha esses dados.  

 ---------- Disse ainda que os números atuais eram diferenciadores dos de alguns anos atrás, com menos 

turistas e mais dinheiro e que transformar um Plano Estratégico naquilo que era a estratégia que se 

pretendia defender no quadro do PDM era uma grande distância mas essa discussão haveria de chegar. ---  

 ---------- Submetida à votação a Recomendação com o título “Atualização do Plano Estratégico para o 

Turismo em Sesimbra”, foi rejeitada por maioria com 14 votos contra (12 CDU e 2 PPD/PSD.CDS-PP), 9 

votos a favor (7 PS e 2 MSU) e 1 abstenção do BE: -----------------------------------------------------------------------  

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

um setor tradicionalmente importante para Sesimbra contribuindo para o surgimento e sobrevivência de 

negócios predominantemente locais através da criação de riqueza e emprego. 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 
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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 políticas 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 tendo em vista a revisão do PET em vigor à luz 

das novas tendências e desafios em curso neste setor considerado estratégico para o nosso concelho. ------- 

 ---------- Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Sesimbra recomenda à Câmara Municipal a revisão do 

Plano Estratégico para o Turismo com vista à definição clara e atual do modelo de desenvolvimento turístico 

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

 ---------- Da presente Recomendação, após aprovada, deverá ser dado conhecimento à Câmara Municipal de 

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

comerciantes e prestadores de serviços ligados direta ou indiretamente ao setor do turismo.” ------------------  

 ----------  O Grupo Municipal da CDU apresentou a seguinte Declaração de Voto: --------------------------------- 

 ---------- “A CDU votou desfavoravelmente a recomendação apresentada pela bancada do PS respeitante à 

atualização do plano estratégico para o turismo em Sesimbra. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Esta posição da CDU materializa-se por Sesimbra estar consagrada numa localização exterior ao 

segundo anel da AML, como um Pólo de valência turística e ambiental (Sintra e Cascais são os outros dois 

polos com a mesma tipologia). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Em Sesimbra, predominam áreas ambientalmente condicionadas, mas com potencialidades de 

recreio e lazer de atividades turísticas ligadas às excelentes condições naturais interiores e litorais, não se 

devendo na nossa opinião afastar do Plano Estratégico da Região de Lisboa, Oeste e Vale do Tejo. ---------  

 ---------- Sesimbra deve-se assim classificar no ponto turístico do mar (com atividades náuticas e mergulho) 

mas não pode deixar de apostar nas sinergias com a área metropolitana onde se insere geograficamente 

e munto menos nos concelhos de Palmela e Setúbal de forma a criar massa crítica ao nível do turismo de 

natureza, “Touring” cultural e paisagístico aproveitando a continuidade territorial do PNA e do seu 

património arquitetónico, militar, religioso e civil -e do turismo rural. -----------------------------------------------  

 ---------- Assim como principio do PROT AML “... Fazer de Portugal uma Plataforma Atlântica da Europa, e 

da RLVT uma Região Euro-atlântica de projeção internacional …com a ambição de criar uma nova 
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centralidade, numa Europa multipolar...” faz que o voto desfavorável da bancada da CDU se prenda com 

definição clara do atual do modelo de desenvolvimento turístico para a região e não se poder desenvolver 

de uma forma isolada de Sesimbra.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  A Presidente da AMS deu início ao documento seguinte, a Recomendação com o título “Estudo 

sobre necessidades de mobilidade em Sesimbra” e disse que este documento vinha da última sessão, 

tinha sido também abordado ao nível da Comissão de Transportes, Mobilidade e Segurança: --------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Coordenador da Comissão, Deputado Paulo Caetano que disse terem 

sido prestados documentos pelo Vereador Sérgio Marcelino e que tinha sido decidido este documento já 

não ser uma Recomendação, tendo-se tentado conciliar parte do texto da Recomendação com a Moção 

apresentada pela CDU. No entanto, a Recomendação voltou à sua forma com alguns “retoques” em 

relação à informação recebida na reunião da Comissão: ----------------------------------------------------------------    

 ---------- Foi cedida a palavra à Deputada Sandra Carvalho que propôs um pequeno acrescento no último 

parágrafo do documento. Disse que um dos pontos abordados pelo Vereador na reunião de Comissão era 

que estavam a ser efetuados estudos por cada município que iriam depois ser agregados num estudo de 

mobilidade da AML mas que havia a necessidade de garantir ainda o financiamento para esse estudo 

maior para perceber as capacidades que a rede tinha em termos de transportes e da mobilidade da 

população. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado João Rodrigues que disse ser importante, quando eram 

solicitados estes elementos, saber-se o enquadramento e resultado do estudo realizado no âmbito da 

AML. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS questionou o Deputado João Rodrigues se pretendia que a Assembleia 

Municipal solicitasse ao Vereador, a nível formal, o conhecimento do respetivo estudo aquando da sua 

conclusão, ao que o Deputado respondeu afirmativamente. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Paulo Caetano que disse que não tinha sido possível chegar a 

um consenso embora tivesse sido recebido, por parte da bancada da CDU, uma concordância em relação 

a muitas coisas que estavam na Recomendação. Disse que aquilo que havia surpreendido o PS tinha sido 

o facto de, em novembro, ter apresentado uma Moção sobre a importância da realização de um Estudo 

sobre a mobilidade e que a resposta dada pelo Executivo tinha sido de que se estava à espera de um 

estudo e de resultados e que o melhor seria baixar à Comissão e que quando esta reunião de comissão se 

realizara, passados largos meses, perceberam, através dos esclarecimentos prestados pelo Vereador, de 

que já não teria sido necessário aprovar as Recomendações para serem seguidas porque o Estudo 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº22  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 58 de 77 

 

 

recomendado em novembro já tinha sido feito e por essa razão principal, a Recomendação originalmente 

apresentada nessa altura, deixara de fazer sentido. Salientou que o que estava refeito no atual 

documento era o propósito da Recomendação. Era sabido que havia um Estudo que serviria de base para 

o Concurso que dificilmente seria feito até ao final de 2019 e era com satisfação que o PS via que o 

Estudo estava feito e o que era solicitado nesta Recomendação era que a Assembleia Municipal tivesse 

consciência plena daquilo que estava em jogo, quais eram os objetivos para o município de Sesimbra, 

contextualizado na AML e até mais em particular neste lote que envolvia os municípios do Seixal e 

Almada e que, num passo seguinte, o público também fosse envolvido e fosse feita uma consulta pública 

sobre o que iria acontecer. Após a reunião da Comissão “6”, foi também percebido que aquilo que 

parecia um “paraíso” não o estava a ser e fazia todo o sentido ouvir a população. Relativamente à 

sugestão da bancada da CDU, o Deputado disse não haver qualquer inconveniente e que o PS tinha toda a 

disponibilidade para aceitar a introdução do parágrafo no documento. -------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Presidente da CMS que disse que o Estudo existia e tinha duas 

situações em conta: o Estudo do INE sobre a mobilidade na AML e o que resultava da aplicação do regime 

jurídico de transportes coletivos de passageiros rodoviários, que indicava os critérios que deviam existir 

para as linhas e as frequências mínimas tendo em conta as sedes de concelho, as carreiras regionais e os 

lugares com mais de “x” população residente. Disse que neste momento não havia condições para dizer 

qual seria o resultado final do Estudo e que na próxima semana se realizaria uma reunião na AML mas 

que havia 4 vários cenários possíveis, o cenário base que era o atual com algumas reformulações tendo 

em conta aquilo que era o regime jurídico. No cenário atual havia apenas algumas alterações também em 

função do conselho jurídico e o Estudo do INE. Disse que no concelho de Sesimbra e em toda a AML havia 

um cenário moderado “1”, um cenário moderado “2” e um cenário expansivo que era o ideal, tendo em 

conta o estudo e aquilo que era a própria aplicação do regime jurídico. Referiu ainda que daquilo que 

tinha vindo a ser discutido no seio do Conselho Metropolitano, não havia condições dos 18 municípios em 

assegurarem o cenário expansivo e era, praticamente, um cenário posto de parte, se bem que fosse o 

ideal no quadro do serviço público. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente disse que o Estudo estava dividido nas redes estruturantes, nas redes secundárias e 

nas redes de proximidade, tendo em conta os critérios definidos. Neste momento estava a haver um 

esforço, sem saber ainda como se iria processar o financiamento, para se apontar para uma solução entre 

o cenário moderado “1” e o cenário moderado “2”. O cenário defendido era este último e politicamente, 

todos os municípios o defendiam. Para os cenários “em cima da mesa”, ainda não estavam encontrados 
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os montantes necessários para fazer face a esse financiamento e teria de ser encontrada uma de duas 

soluções: a participação do Estado na operação ou a criação de taxas metropolitanas. Para a primeira 

possibilidade não havia a garantia do Governo e para a segunda, não existia enquadramento legal e o 

impasse ao longo dos últimos meses tinha a ver com isto. Se fosse feito um Concurso com base naquilo 

que é a capacidade financeira dos municípios, ter-se-ia a redução tarifária, como já havia, com o cenário 

atual e este cenário era conhecido por todos. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Informou que entre as próximas duas semanas, o Conselho Metropolitano teria de tomar uma 

decisão e o que poderia acontecer era que se não se conseguisse ter algumas garantias, pois até agora 

ainda não havia nenhuma luz verde. Disse que era impensável sair-se do cenário base apenas com 15 

milhões de euros, quando se pensava que os 30 milhões de euros seriam para a questão da rede mas era 

sabido que, em 2021, metade desse valor seria consumido pela redução tarifária e que na melhor das 

hipóteses, haveria uma melhoria do material circulante que iria a Concurso. Neste momento, os 

municípios estavam confrontados com esta questão e havia também questões dinâmicas, que levavam a 

protelar esta decisão, que não era fácil, e que tinham a ver com o comportamento daquilo que era a 

afluência dos utentes a esta nova modalidade de redução tarifária. O que estava garantido com a redução 

tarifária era que os municípios, com o apoio do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), iriam 

comparticipar em cerca de 68 milhões de euros os operadores privados que recebiam o mesmo do ano 

anterior, mais as receitas provenientes dos novos utentes e que eram monitorizadas pela AML. Disse que 

estava a ser visto se esse comportamento daria alguma alavancagem financeira ao município, para 

perceber quão longe se poderia ir com os cenários possíveis. Aquilo que estava também previsto era que, 

independentemente do cenário que viesse a ser implementado, qualquer município poderia adensar a 

sua rede municipal, pagando na íntegra ao operador. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para terminar, o Presidente disse que não era correto nem cordial, perante a discussão que se 

estava a ter na AML entre todos os municípios, estar agora a discutir-se um cenários que não eram 

passíveis de ser colocados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal de Sesimbra aprovou, por unanimidade, a 

Recomendação sob o título “Estudo sobre necessidades de mobilidade em Sesimbra”: ------------------------  

 ---------- “No dia 17 de outubro de 2018, a Área Metropolitana de Lisboa e os 18 municípios que a integram 

assumiram um conjunto de compromissos que são um marco para a melhoria dos transportes e da 

mobilidade dos cidadãos na região. Com o objetivo de disponibilizar uma plataforma de bilhética comum 

a todos os operadores de transportes e a criação de um sistema de bilhética único municípios, a comissão 
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executiva da Área Metropolitana de Lisboa foi mandatada para a criação de uma empresa local 

(metropolitana); foi ainda aprovada a utilização de uma marca única e exclusiva para todos os serviços 

públicos de transporte rodoviário de passageiros de âmbito municipal e intermunicipal da AML. ------------ 

 ---------- Estas medidas permitiram que, desde 1 de abril deste ano, exista um sistema de bilhética único, 

circular dentro dos municípios a um valor máximo de 30 euros e dentro da Área Metropolitana de Lisboa a 

um custo de 40 euros, com um limite de 80 euros por família. --------------------------------------------------------- 

 ---------- Acresce que o compromisso assumido com este passe único, pretende ter um profundo impacto 

nos padrões de mobilidade na região e, assim, minimizar as externalidades negativas do atual uso abusivo 

do veículo particular, como são o congestionamento de trânsito, a emissão de gases de efeito de estufa, a 

poluição atmosférica, o ruído, o consumo de energia e a exclusão social. ------------------------------------------ 

 ---------- Por outro lado, o inquérito à mobilidade nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, feito pelo 

INE e divulgado em julho de 2018, deu nota de que os principais motivos invocados para usar o transporte 

individual se relacionavam com a sua rapidez, o conforto e o facto de os transportes públicos não terem 

ligação direta ao seu destino. Já as principais razões dadas por quem usa os transportes públicos foram o 

facto de não conduzirem ou não terem transporte individual, a ausência de alternativa e, finalmente, o 

fator preço/custo do transporte público. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Verifica-se assim que, apesar do preço ter relevância na opção de utilização dos transportes 

públicos coletivos, a existência de boas ligações entre os diferentes modos de transporte público, a sua 

frequência e capilaridade da rede serão aspetos fundamentais para uma efetiva mudança de hábitos de 

mobilidade na população. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, e no sentido de melhor defender os interesses da população de Sesimbra na adesão da 

Câmara Municipal à empresa de Transportes Metropolitanos de Lisboa, a Assembleia Municipal de 

Sesimbra considera de vital importância a realização de um estudo que identifique as reais necessidades 

da população e o potencial de novos utilizadores de transportes públicos, no sentido de poder reforçar a 

capilaridade dos transportes públicos coletivos e tornar efetivos os efeitos desta medida na qualidade de 

vida da população do Concelho de Sesimbra. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Face ao exposto e tendo em atenção a informação prestada pelo executivo em reunião da 

Comissão 6 de que o estudo atrás referido se encontra em fase de conclusão, a Assembleia Municipal de 

Sesimbra recomenda à Câmara Municipal que seja feita uma apresentação a esta Assembleia dos 

principais resultados e conclusões do estudo de mobilidade realizado em Sesimbra e que servirá de base 

para o concurso de transportes na AML e que venha a reivindicar, junto da Administração Central, a 
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comparticipação necessária, a exemplo do Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes 

Públicos (PART) para que seja implementada a melhor solução de serviços públicos para Sesimbra 

resultante do respetivo estudo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após aprovada a presente recomendação, deverá ser dado conhecimento da mesma à Câmara 

Municipal de Sesimbra, Juntas e Assembleias da Freguesia do Concelho de Sesimbra, órgãos de 

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

 ---------- Dando continuidade aos trabalhos, a Presidente da AMS deu início à Recomendação sob o título 

“Sessão de esclarecimento sobre Educação”, apresentada pelo Grupo Municipal do PS:----------------------  

 ---------- “A Educação é sem dúvida a estrutura que mais tem oportunidade, pelas suas característica 

únicas de influenciar o futuro de uma comunidade tanto a nível local como nível nacional e internacional, 

sendo também a que tem o maior potencial para reduzir as desigualdades entre os povos e capacitá-los 

para uma maior interação positiva com o planeta que nos acolhe. --------------------------------------------------- 

 ---------- Sendo considerada por Nelson Mandela como “a arma mais poderosa que se pode usar para 

mudar o mundo”, representa igualmente um desafio diário não só para a comunidade escolar, mas a todo 

o município que nela deve estar envolvida, da forma que melhor contribua para o crescimento saudável e 

harmonioso dos alunos, dentro do melhor equilibro para toda a comunidade. ------------------------------------ 

 ---------- Finalizou este mês mais um ano letivo para os alunos, sendo que professores, educadores e 

auxiliares, a par com encarregados de educação continuarão em diligências diversas até ao próximo ano 

letivo. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Com o objetivo de esta assembleia ficar com uma perceção mais nítida do decorrer do ano letivo 

sob a ótica dos serviços prestados pelo município, e para que melhor possa desempenhar as suas funções 

junto da população, a Assembleia municipal de Sesimbra vem desta forma recomendar que haja lugar a 

uma sessão de esclarecimento aos deputados desta assembleia pelo pelouro da educação.” ----------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra à Deputada Paula Rodrigues que solicitou, ao abrigo do artigo 4º do Estatuto 

dos Eleitos Locais, a dispensa para sair da sala durante este ponto. A Deputada foi dispensada da votação 

deste documento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou do uso da apalavra a Deputada Andredina Cardoso que cumprimentou todos os 

presentes e disse que o ano letivo havia terminado para os alunos mas não para os professores, 

Encarregados de Educação e restante comunidade escolar. Disse que tendo em conta todo o papel que a 

Câmara Municipal tinha na Educação com o contributo dos serviços prestados, o PS entendia que seria 

uma mais-valia haver uma sessão onde pudesse ser dado um esclarecimento acerca deste ano letivo que 
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terminara como os aspetos a considerar de forma a perspetivar o próximo, tendo em conta o curto 

espaço de tempo entre dois anos letivos e era sabido que havia pontos diferentes em que a Autarquia 

tinha responsabilidades a este nível. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Interveio o Deputado Rui João Rodrigues que disse que a bancada da CDU não tinha nada a dizer 

sobre este documento e que o seu voto seria favorável. Disse ser reconhecido o trabalho desenvolvido 

pela CMS nesta área da Educação e relembrou alguns Deputados do trabalho desenvolvido pela Comissão 

Sociocultural no ano de 2014, da qual era Coordenador, no âmbito da Educação, em que reunira com 

todos os Diretores de Agrupamentos de Escolas e foram detetados alguns problemas. Disse ainda ter sido 

importante que nesta sessão de esclarecimentos, e através do Conselho Municipal de Educação (CME), 

no qual estavam representados os Diretores das Escolas, tivessem sido levantadas algumas questões que 

os próprios haviam questionado à Comissão “3” e que seria pertinentes serem percebidas porque eram 

questões importantes para o funcionamento do ano letivo e que tantas vezes levantavam problemas. O 

Deputado citou a questão da Escola Secundária de Sampaio, cujo Diretor é o Professor Rui do Bem, que 

se prendia com “A degradação da vedação que permitia a entrada e saída de pessoas na escola sem a 

devida segurança garantida, sendo necessário a sua substituição, os telhados dos pavilhões em amianto e 

a infiltração de água. Verificam-se carências de laboratórios, com apenas um laboratório para Físico-

Química, não existindo laboratório de Biologia”. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A citação por parte do professor Eduardo Cruz, da Escola Michel Giacometti foi a seguinte: 

“Existência de um conjunto de pavilhões pré-fabricados na Escola Sede, construídos em pinho com a 

agravante de terem sido retirados da Cidade Universitária e posteriormente reinstalados na escola, 

acentuando o facto de serem pavilhões já com 30 anos e com alguma degradação inerente à sua 

utilização, sendo colocados provisoriamente e que se têm mantido como definitivos até à data e com os 

problemas que daí advêm.” Neste momento, em 2014, já o Professor dizia: “A capacidade da escola está 

esgotada, não tem capacidade para receber mais alunos, estando sobrelotada. É de salientar que o 

mesmo co-funcionamento em regime de horário duplo foi obrigado a desalojar as funcionárias que 

tinham uma sala atribuída para poderem criar mais uma sala de aula.” O Deputado disse ainda que o 

professor Eduardo Cruz realçara a falta de condições de trabalho dos professores e pessoal auxiliar e 

ainda a falta de pessoal auxiliar no quadro do Agrupamento. O Deputado referiu que a falta de pessoal 

auxiliar tinha sido transversal a todos os Agrupamentos de Escolas do Concelho. Ainda em relação à 

Escola Michel Giacometti, disse que havia a sobrelotação da escola, o que provocava sérios problemas de 
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indisciplina porque estavam presentes naquela escola, alunos com idades compreendidas entre os 10 e 

os 20 anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Presidente da CMS que disse não haver nada a opor à Recomendação apresentada e 

que fazia todo o sentido a Câmara Municipal, no quadro das suas atribuições e competências, colocasse à 

Assembleia Municipal, os dados dos serviços, encargos e a comparação daquilo que eram as 

comparticipações do Fundo Social Municipal em função daquilo que eram as atribuições e a participação 

do Estado. Estes dados só estariam consolidados após o início do ano letivo, os transportes escolares, 

ação social escolar, serviços educativos, refeições, número de funcionários, distribuição da rede e número 

de alunos. Referiu que esse trabalho era feito todos os anos e a Educação era uma área em que os dados 

estavam mais consolidados. Disse que não valeria a pena uma Recomendação para o acesso a estes 

dados e que teria sido suficiente um pedido por parte da Assembleia Municipal. -------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Rodrigues que disse que tinha sido dada a ideia de que 

haveria uma Assembleia para discussão desta matéria, com todos os Deputados mas, não lhe parecia essa 

a intenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse que o proponente diria a razão subjacente a este documento 

presente nesta Assembleia e que até agora, tinha havido sempre a preocupação de que quando se 

tratava de áreas estruturantes, haver sempre uma reunião conjunta das Comissões. Esta Recomendação 

era feita à Câmara Municipal mas na prática, o que aconteceria era que seria na Assembleia Municipal 

que seria acordado com a Comissão de Líderes, o tempo e o dia com a Senhora Vereadora ou quem 

entendesse vir a esta Assembleia no âmbito daquilo que eram todas as Comissões Conjuntas da AMS, 

pois essa era a prática.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Após a votação e estando presentes 23 eleitos, a Assembleia Municipal de Sesimbra aprovou, por 

unanimidade, a Recomendação sob o título “Sessão de esclarecimento sobre Educação”. -------------------- 

 ---------- Dando seguimento aos trabalhos, teve início a Recomendação com o título “Melhoria das 

condições do Mercado Municipal de Sesimbra”: ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Os mercados municipais, para além de constituírem um ponto de encontro entre a oferta e a 

procura, constituem-se como um elemento fundamental no carácter social das comunidades que servem 

e, em alguns casos, como uma referência cultural, no qual são preservados o património material e 

imaterial dessa comunidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Numa sociedade que afasta cada vez mais as pessoas das relações de proximidade, os mercados 

municipais constituem-se também como o ponto de encontro, apresentando particular importância nas 
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faixas etárias mais avançadas, que sofrem particularmente desse isolamento, onde uma ida diária ao 

mercado constitui um insubstituível momento de socialização e de garantia de manutenção da sua 

qualidade de vida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Numa perspetiva económica e ambiental, os mercados municipais têm também a vantagem de 

poder escoar produtos produzidos localmente, privilegiando os circuitos curtos de comercialização, 

reduzindo os impactos ambientais do consumo, designadamente aqueles que resultam das intensas 

cadeias logísticas que abastecem as grandes superfícies, contribuindo assim para o desenvolvimento de 

uma economia local mais sustentável. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por todas estas razões, o reforço do papel dos mercados municipais, em geral, e no caso particular 

do concelho de Sesimbra, é fundamental e deve ser assumido como uma missão dos decisores políticos. 

Nas três freguesias do concelho, os mercados municipais têm cumprido a sua missão, mas precisam de 

um olhar mais atento, para que não definhem, percam importância e a capacidade de atrair a população. 

É assim essencial não deixar que as suas condições se degradem até a um ponto de não retorno e que se 

transformem em pouco mais do que um museu vivo, subtraídos do vigor económico que os deve 

caracterizar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Infelizmente, no caso particular do mercado municipal da Vila de Sesimbra, o sentimento 

dominante dos comerciantes que aí desempenham atividade é o de desalento e de abandono, lutando 

diariamente para que as suas necessidades não caiam no esquecimento. ------------------------------------------ 

 ---------- Apesar do mercado municipal de Sesimbra ter sido reabilitado em 2016 com o apoio da União 

Europeia (Programa Operacional PROMAR), com reabertura em 31 de maio, dia do pescador, a melhoria 

das condições de trabalho, da higiene e segurança alimentar não foi total, existindo ainda aspetos menos 

positivos que foram identificados por aqueles que aí exercem atividade, para os quais não houve resposta, 

nem se apresentam perspetivas de resolução. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Referem também os comerciantes a constante dificuldade em comunicar com um interlocutor da 

Câmara Municipal, no sentido de apresentar os problemas com que se deparam diariamente e dar os seus 

contributos para a resolução dos mesmos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De entre os problemas identificados, salientam-se questões como a falta de 

ventilação/climatização do espaço das frutas e legumes, o sentimento de insegurança (apesar da 

instalação já realizada de um sistema de videovigilância), a necessidade de instalação de uma caixa 

multibanco que sirva os clientes do mercado, a reposição de uma balança para a aferição dos pesos dos 

produtos comprados pelos consumidores, as avarias constantes no elevador que têm levado à sua não 
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utilização, a necessidade de instalação de linhas para telefone, a falta de capacidade de escoamento das 

pias e das caleiras das bancas de peixe, o reduzido espaço disponível nessas bancas para os comerciantes 

amanharem o peixe, a falta de indicação do local dos sanitários públicos, entre outras. ----------------------- 

 ---------- Para além das questões no interior do mercado, verificam-se também problemas no exterior, 

nomeadamente na falta de limpeza dos contentores do lixo, causando mau aspeto e mau cheiro junto à 

entrada sul do mercado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Face ao exposto, o Grupo Municipal do Partido Socialista recomenda à Câmara Municipal de 

Sesimbra que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- a) Promova uma reunião com os comerciantes do mercado municipal de Sesimbra, para auscultar 

as necessidades de melhoria dessa infraestrutura, na qual deverão participar os membros da comissão 4 

da AM;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- b) Desenvolva um plano de ação com as intervenções a realizar, o custo de cada intervenção e o 

calendário para a sua implementação, dando conhecimento do mesmo aos comerciantes e à AM; ---------  

 ---------- c) Sabendo à partida que algumas das sugestões de melhoria poderão implicar alterações ao 

projeto inicial de reabilitação, promova as diligências necessárias junto da autoridade de gestão dos 

fundos comunitários, para que essas alterações não impliquem a devolução de verbas já recebidas pelo 

município; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- d) Implemente o referido Plano de Ação e reporte, periodicamente, a evolução da sua 

implementação aos comerciantes e à AM.” ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Sérgio Faias, do Grupo proponente deste documento,que 

disse que esta Recomendação resultava de um conjunto de conversas mantidas com os trabalhadores do 

Mercado Municipal de Sesimbra, que ao longo dos encontros repetidos, apresentavam sempre o mesmo 

conjunto de dificuldades e estas pessoas sentiam que não havia resolução e faziam chegar a sensação de 

falta de um interlocutor por parte da Câmara para apresentar algumas propostas de resolução. Nesta 

Recomendação, o PS identifica, de forma mais ou menos exaustiva, o conjunto de problemas 

identificados e disse considerar que face aos mesmos, deveria ser apresentado este documento para ser 

traçado um plano para a sua resolução em que se identificassem as possíveis soluções e um calendário do 

custo dessa intervenção no sentido de se perceber o impacto que teria. Era sabido que este Mercado 

tinha sido requalificado com o financiamento do PROMAR e que por vezes, muitas das alterações que 

tinham de se realizar poderiam ter a necessidade de obter a anuência da própria autoridade de gestão 

dos fundos e ainda que se desenvolvessem, caso se justificasse, os procedimentos para obter as 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº22  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 66 de 77 

 

 

respetivas alterações e depois, que fosse sendo dado um reporte periódico das ações que iam sendo 

implementadas a esta Assembleia, para uma monitorização dessas mesmas intervenções. ------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Valente que questionou o Executivo se tinha 

conhecimento destes problemas pois era estranho terem sido identificados tantos problemas, uma vez 

que o Mercado tinha sido alvo de obras há pouco tempo. O Deputado perguntou ainda se não estaria em 

causa alguma má utilização destes equipamentos. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Presidente da CMS que disse que não tinha nada a obstar 

relativamente a todos os considerandos colocados no documento. Considerou a parte deliberativa 

estranha, uma vez que a Câmara tinha toda a informação colocada na Recomendação e não houvesse 

nada ali colocado que a CMS não tivesse sinalizado. Admitiu que sempre houvera interlocutor na CMS e 

que todas as questões eram levantadas. Relativamente à parte deliberativa da Recomendação, disse que 

tinha de se ver os mercados na sua globalidade e não apenas ver o Mercado Municipal de Sesimbra. 

Referiu que não estava a levantar a questão das prioridades do ponto de vista daquilo que era também a 

capacidade financeira do município. Disse que ficaria bem à Assembleia Municipal, que esta questão 

fosse colocada no quadro de todos os Mercados, pois todos eram operadores, havia problemas 

identificados em todos eles e se calhar alguns até tinham reivindicações mais antigas do que as 

resultantes do Mercado que tinha sido aberto em 2016. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse ainda que a questão colocada era uma ingerência clara entre aquilo que era o órgão 

executivo e o órgão deliberativo e que a bancada do PS tinha toda a liberdade de poder fazer esse 

levantamento e fazer uma Recomendação à CMS para efetuar essas intervenções ou solicitar a previsão 

dos custos e execução das mesmas. Referiu que as GOP`s estavam definidas e relativamente ao 

acompanhamento das questões, disse que tanto a Assembleia Municipal como as Comissões e a bancada 

do PS podiam reunir e não seria a Câmara Municipal a reunir com todos os comerciantes e a Assembleia 

Municipal, pois a CMS enquanto proprietária e gestora do espaço, tinha todo o feed-back que aqui era 

dado, e disse para imaginar-se se a Assembleia Municipal decidisse marcar uma reunião com os 1000 

trabalhadores da Autarquia para saber quais as suas condições de trabalho e as necessidades que tinham 

para resolver os seus problemas no quadro daquilo que também era o património municipal. -------------- 

 ---------- O Presidente disse que o que estava aqui a ser solicitado era que a CMS fazia, a AMS 

acompanharia e teria de ser dado um reporte periódico. Acrescentou que se fosse solicitado, este reporte 

seria dado mas estava completamente fora de questão a hipótese de uma reunião entra aquilo que era 

uma relação contratual da Câmara com operadores, a relação da CMS com a manutenção do seu 
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equipamento e edificado e aquilo que era a repartição das GOP`s entre aquilo que eram as prioridades 

definidas no município e que eram aprovadas no final de cada ano. ------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Rodrigues que disse já ter conversado com o seu colega 

de bancada de que o enquadramento do documento estava desajustado. Questionou se o conteúdo se 

justificava se as alíneas fossem alteradas por forma a orientar as propostas de acordo com a observação 

feita pelo Presidente e com a qual concordava plenamente. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS recolocou ao Deputado Sérgio Faias as questões resultantes do pedido de 

informações por parte do Deputado João Valente. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Sérgio Faias que relativamente a estas questões sobre o 

Mercado de Sesimbra, relembrou que no ano passado, a bancada do PS havia feito uma pergunta mais do 

que uma vez, no seio da Assembleia, em que tinham sido pedidas as condições sobre o Mercado da Lagoa 

de Albufeira, depois da bancada do PS já ter reunido com os seus comerciantes e ouvido as suas queixas. 

Disse que a presente proposta resultava daquelas que eram as questões e preocupações levantadas pelos 

comerciantes do Mercado Municipal de Sesimbra. Referiu que muitas destas questões não se prendiam 

com equipamentos degradados, à exceção do elevador que funcionava mal desde maio de 2016, com a 

recusa de utilização das pessoas por ficarem presas no seu interior. Todas as outras questões não se 

prendiam com o facto de haver degradação mas com pequenas alterações que as pessoas haviam 

solicitadas e cujas respostas eram de que o arquiteto responsável considerava que não era adequado face 

ao Projeto ou que se tratava de alterações que não poderiam ser feitas, uma vez que de acordo com o 

quadro do PROMAR, não poderiam ser realizadas durante 5 anos por se tratar de um Projeto financiado, 

a menos que houvesse uma autorização da autoridade de gestão para que se fizesse essa mesma 

alteração. Estava a falar-se de questões concretas que as pessoas vivenciavam no dia-a-dia e das quais já 

se tinham queixado mais do que uma vez ao Grupo Municipal do PS e era essa situação que estava 

espelhada nesta Recomendação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado disse ainda que, uma vez que não gostavam apenas de indicar os problemas, tinha 

sido indicado um caminho para que se pudesse identificar as soluções e não se tratava de uma ingerência 

porque estava a ser feita uma Recomendação que a Câmara Municipal poderia acolher ou não. Disse 

ainda que esta Recomendação resultava daquilo que era o anseio destes comerciantes e daquilo que 

esperavam que fosse feito em prole da melhoria das condições com que se deparavam todos os dias. --- 

 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal rejeitou por maioria, com 15 votos contra (12 CDU, 2 

MSU e 1 BE), 7 votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD.CDS-PP, a Recomendação com o título 
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“Melhoria das condições do Mercado Municipal de Sesimbra”. ------------------------------------------------------- 

 ----------  O Grupo Municipal do MSU apresentou Declaração de Voto, dizendo que o seu voto tinha sido 

contra por não concordar com o caminho proposto. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Teve início o último documento do PAOD, a Recomendação com o título “Implementação do 

Conselho Municipal de Juventude em Sesimbra”:------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “A 18 de Fevereiro de 2009 foi publicada a Lei nº 8/2009, que veio estabelecer o regime jurídico 

dos Conselhos Municipais de Juventude (CMJ), que, na sua definição legal, são “órgãos consultivos do 

Município em matérias relacionadas com a política de juventude”. -------------------------------------------------- 

 ---------- Deverão ter composição mista, integrada por: Presidente da Câmara Municipal, membro da 

Assembleia Municipal de cada partido (ou grupo de cidadãos representados na mesma), representante do 

município no Conselho Regional de Juventude, 1 representante de cada associação juvenil com sede no 

Concelho, 1 representante de cada associação de estudantes do ensino básico, secundário e superior, com 

sede no Município, 1 representante de cada Federação de estudantes (com limitações geográficas e 

relativas ao número de associados), um representante de cada Associaçao Jovem e equiparadas a 

associações juvenis (nos termos legais) de âmbito Nacional. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- É competência deste órgão emitir pareceres obrigatórios, não vinculativos, sobre várias matérias. 

Além dos pareceres obrigatórios, o CMJ tem ainda competências de acompanhamento, eleitorais e de 

divulgação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O CMJ deverá reunir pelo menos 4 vezes por ano, sendo o apoio logístico, administrativo e de 

instalações responsabilidade da Câmara Municipal, respeitando a autonomia administrativa e financeira 

do município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após a publicação desta Lei, os Municípios dispunham de um prazo de 6 meses para a 

implementação deste órgão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) considerou que a Lei nº 8/2009 

continha normas que implicavam intromissões desproporcionadas do legislador na atividade municipal e 

condicionadoras da capacidade de ação das Câmaras Municipais, pelo que enviou aos Municípios uma 

recomendação de não implementação dos Conselhos Municipais de Juventude. Quanto às questões 

levantadas pela ANMP, foi enviado um parecer do Prof. David Duarte (Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa) ao Provedor de Justiça, para que este pudesse apreciar a fundamentação das 

normas que suscitavam dúvidas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Após apreciação da causa, o Provedor de Justiça comunicou ao Presidente da Comissão da 

Assembleia da República do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local que a Lei nº 8/2009 

apenas poderia suscitar dúvidas quanto à segunda parte do art. 21º (respeitante ao financiamento 

obrigatório por parte dos municípios de eventos dos conselhos municipais de juventude) e dos art.10º e 

15º, alíneas c) e d) (respeitantes à eleição de representantes do CMJ em outro órgãos consultivos como 

por exemplo o Conselho Municipal de Educação). -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Lei nº 6/2012 veio dar resposta a estas dúvidas, alterando os artigos 4.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 15.º, 

18.º, 21.º, 22.º, da Lei nº 8/2009, de 18 de Fevereiro e revogando as alíneas c) do n.º 1 do artigo 7.º e d) 

do n.º 1 do artigo 15.º e os nºs 3 e 4 do artigo 18.º do mesmo diploma. --------------------------------------------  

 ---------- Em consequência, considerando que a nova lei vem afastar as dúvidas que pesavam sobre o 

diploma original, para além de cessar qualquer potencial justificação para a não aplicação da lei 

(porquanto o argumento prévio de que haveriam questões de inconstitucionalidade e de que assim se 

impunha o dever de não aplicar leis inconstitucionais cai por terra), verifica-se a plena aplicabilidade 

(agora isenta de dúvidas) do art. 27 do atual diploma, que, no nº 2, estabelece que “os municípios que à 

data em vigor da presente lei não se encontrem dotados de um conselho municipal de juventude devem 

proceder à sua instituição nos termos da presente lei, no prazo máximo de seis meses” pelo que, para 

evitar uma situação de incumprimento legal, deverá o município de Sesimbra criar um Conselho Municipal 

de Juventude. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não se considera aceitável que uma Câmara Municipal que pretende afirmar a participação dos 

jovens na vida colectiva do município não tenha um espaço consistente de participação política para os 

jovens do Concelho, gorando a pretensão de os mesmos serem ouvidos no que diz respeito às políticas de 

juventude a levar a cabo no município. Mas, à parte as especificidades locais, a participação dos jovens na 

vida política é um elemento fulcral para uma democracia que se quer saudável. Numa altura em que se 

discute a questão de representatividade e da sua perceção, este é também, pensamos, um passo positivo. 

É nossa posição de que a criação de um Conselho Municipal de Juventude constitui um meio, não o único 

meio, mas sim um passo num percurso conducente a um maior envolvimento cívico e político da 

população mais jovem deste Concelho, cujo contributo tem potencial dinamizador imenso. ------------------  

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

 ---------- 1. A participação cívica e política dos jovens é fundamental para o funcionamento de uma 

Democracia participativa; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 2. A Lei nº 8/2009, de 18 de Fevereiro, alterada pela Lei nº 6/2012, de 10 de Fevereiro, estabelece 

a implementação obrigatória e respectivo regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude; --------  

 ---------- 3. O incumprimento da Lei nº 8/2009, de 18 de Fevereiro, tal como alterada pela Lei nº 6/2012, 

tem como consequência diversos incumprimentos legais (art.º 266º, nº 2, da C.R.P.; art.º 3º, 4º, 29º e 56º 

do C.P.A.); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Partido Socialista recomenda que a Câmara Municipal de Sesimbra implemente o Conselho 

Municipal de Juventude no Município de Sesimbra, de acordo com o previsto na lei. ----------------------------  

 ---------- Da presente recomendação, após aprovada, deverá ser dado conhecimento à Camara Municipal 

de Sesimbra, Juntas e Assembleias da Freguesia do Concelho de Sesimbra, órgãos de comunicação social 

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

 ---------- O Deputado Rui João Rodrigues começou por dizer que este documento havia sido debatido 

entre todos os elementos da Comissão “3” e que a vice-presidente da CMS tivera a oportunidade de 

expressar o sentimento da Câmara Municipal sobre a implantação do Conselho Municipal de Juventude 

em Sesimbra e quais as suas intenções em relação a esta problemática da juventude. Disse também que o 

Partido Socialista não tinha dado qualquer resposta de qual seria a sua posição, tendo decidido manter 

esta Recomendação, podendo passar-se à discussão da mesma. ----------------------------------------------------- 

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

disse que durante o dia de hoje ou ontem, tinha-se tido a oportunidade de assistir à força da juventude 

do Concelho de Sesimbra e de ver aquilo que os jovens poderiam fazer quando eram envolvidos e 

desafiados. Referiu que o Grupo Municipal do PS considerava haver espaço para fazer mais no 

envolvimento da juventude e tinha procurado dar o exemplo com o facto de haver uma bancada rica em 

juventude, tendo regularmente dois jovens a participar ativamente na Assembleia Municipal. Disse 

também que o PS considerava que a instauração do Conselho Municipal de Juventude era, para além de 

um imperativo legal, um exemplo a dar aos jovens votando a favor de uma proposta que apenas 

propunha o cumprimento da Lei e era a melhor forma de envolver as forças vivas da juventude do 

Concelho e potenciar o desenvolvimento dos mesmos enquanto cidadãos. O Deputado recordou que 

havia vários exemplos de Conselhos Municipais da Juventude, por todo o País, que contribuíam para a 

definição de políticas municipais. Salientou que no distrito de Setúbal havia vários concelhos como o 

Barreiro, Montijo, Palmela e a curto prazo, o PS acreditava que haveria mais. ------------------------------------ 

 ---------- O Deputado questionou quanto mais tempo precisaria o Concelho de Sesimbra para aderir a esta 

realidade que frutificava e tantos resultados vinha a ter em vários Concelhos do País. Disse que o 
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Executivo considerava que a implementação deste Conselho não fazia sentido devido a parca existência 

de Associações inscritas no Registo Nacional de Associações Jovens (RNAJ) mas também era sabido esta 

inscrição permitia o acesso a meios técnicos e financeiros a associações de jovens e estudantes que lhes 

permitiria levantar a sua atividade e que o próprio tivera a oportunidade de dirigir uma associação de 

estudantes em que recebia verbas superiores a 50.000€ anuais, provenientes do Instituto Português do 

Desporto e Juventude (IPDJ). Para terminar, disse que a existência deste Conselho poderia e devia 

estimular a formalização de um conjunto de Associações existentes no Concelho, contribuindo desta 

forma para o seu desenvolvimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Rodrigues que disse que este documento já havia sido 

objeto de análise numa sessão anterior, bem como na Comissão respetiva e que das explicações 

fornecidas, ressaltava o facto para a representatividade dos jovens deste Concelho ser diminuta. Tinha-se 

colocado em alternativa, a hipótese de criar uma Comissão em vez de um Conselho, aspeto com o qual o 

Grupo Municipal do MSU concordaria. O Deputado disse que não se justificava um Conselho deste 

enquadramento e que desta forma, o voto do Grupo Municipal do MSU seria contra esta Recomendação.

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Rui João Rodrigues que disse que a sua intervenção se 

prendia com uma questão direta ao Partido Socialista. O Deputado perguntou quantas Associações de 

Estudantes existiam no Concelho e quantas Associações Juvenis existiam no RNAJ que justificassem a 

criação de um Conselho Municipal de Juventude quando não iria passar mais do que ser um órgão 

político em que haveria um membro de cada bancada desta Assembleia, não sabendo se seria apenas 1 

porque a bancada da CDU era também formada por dois Partidos Independentes. O Deputado disse 

haver Juventudes partidárias no Concelho de Sesimbra mas nem todas as bancadas da Assembleia 

Municipal as tinham. As Juventudes Partidárias da Assembleia da República também não tinham 

conhecimento sobre a realidade do Concelho de Sesimbra. Nenhum dos Jovens que esteve na Assembleia 

Municipal teria assento no Conselho Municipal da Juventude porque não estavam representados em 

Associações Juvenis nem de Estudantes. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado João Pólvora que disse recordar-se de já ter havido explicações do próprio 

Presidente da Câmara relativamente a esta situação, tendo dito quantas Associações Juvenis é que 

estariam nessa possibilidade. Disse que a sua resposta seria redundante e que bastava consultar os 

documentos produzidos nesta Assembleia. Disse também que este seria um primeiro passo e que 

permitiria e seria um incentivo para que as Associações de Jovens existentes mas que não estavam 

inscritas no RNAJ se inscrevessem, pois teriam um conjunto de benefícios que permitiriam potenciar o 
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seu trabalho e os seus resultados. O Deputado disse ainda que a formalização da inscrição traria também 

a formalização das próprias associações porque estava a falar-se de quem fazia parte de um Conselho e 

de um grupo de amigos que se reúne regularmente num café para discutir política. É necessário dar um 

conjunto de formalismos a um órgão deste tipo. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra à Deputada Bertina Duarte que disse não ser obrigatória a inscrição das 

Associações de Estudantes no RNAJ depois da alteração da Lei e que havia apenas uma Associação no 

Concelho de Sesimbra que não era obrigada a inscrever-se.  --------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente da CMS disse considerar interessante ter sido feita esta discussão com a presença 

dos jovens. Salientou que havia transmitido à Vice-presidente que se houvesse, do ponto de vista da 

AMS, a sugestão de encontrar uma estrutura mais formal representativa da juventude, haveria a 

disponibilidade para o fazer. A questão era que o patamar do PS era a criação de uma estrutura 

representativa da juventude ou a criação de um Conselho municipal da Juventude ao abrigo da Lei. 

Referiu que se fossem retirados os pontos 2 e 3 da Recomendação e fosse colocada a criação de uma 

estrutura representativa da juventude, seria o primeiro a dizer que todas as bancadas deviam votar 

favoravelmente porque a representação que se teria hoje com o Conselho Municipal da Juventude seria o 

Presidente da Câmara, o representante da Câmara no Conselho Regional da Juventude, um representante 

da Assembleia Municipal de cada força política, uma Associação de Estudantes que é a única neste 

momento, o Surf Clube de Sesimbra, a única associação inscrita na RNAJ, um representante das 

juventudes partidárias dos partidos das forças políticas representadas nos órgãos do município ou 

Assembleia da República. Ao avançar para uma estrutura, deveria ser adequada à realidade do município. 

O Presidente questionou se havia disponibilidade do PS para tal ou se o objetivo era apenas dizer que se 

tratava de uma Lei que tinha de ser cumprida na forma como estava. Disse que a Assembleia Municipal 

tinha toda a liberdade para dizer se deveria haver um ou dois representantes da Assembleia Municipal 

com jovens até uma certa idade, eleitos pela AMS, um jovem de cada Agrupamento de Escolas, 

independentemente de haver Associações de Estudantes ou não, um jovem de cada uma das áreas 

cultura, desportiva, social, indicadas pelas respetivas associações. Ainda por falar em cumprimento da 

Lei, referiu que a Lei das Finanças Locais havia sido incumprida durante anos pelo Governo do Partido 

Socialista e ninguém havia posto um processo ao Governo nem ao Estado Português, por parte dos 

municípios, pelo seu incumprimento. -----------------------------------------------------------------------------------------     
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 ---------- Estando presentes 24 eleitos, a Assembleia Municipal rejeitou, por maioria com 16 votos contra 

(12 CDU, 2 PPD/PSD.CDS-PP e 2 MSU), 7 votos a favor do PS e 1 abstenção do BE, a Recomendação com 

o título “Implementação do Conselho Municipal de Juventude em Sesimbra”. -----------------------------------  

 ---------- O Grupo Municipal da CDU apresentou a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------------- 

 ---------- “A CDU não concorda com o quadro legal da constituição do Concelho Municipal de Juventude em 

Sesimbra, pelo facto, de as mesma darem primazia as representações das juventudes partidárias assim 

como as forças politicas representadas na Assembleia Municipal, não contemplando na sua estrutura as 

associações juvenis do concelho”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Terminado este ponto, a Presidente da AMS disse que todos estariam de acordo da 

excecionalidade deste trabalho e de que não havia condições para limitar o tempo, o que não seria 

corretamente democrático. Iria procurar-se ter uma convergência de responsabilidades da sua gestão. A 

Presidente deu início ao primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, respeitante à 1.ª Revisão ao Orçamento 

e 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano de 2019 – Atividades mais Relevantes e Plano Plurianual de 

Investimentos de 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Vereador José Polido que cumprimentou todos os presentes e disse que a 

Câmara Municipal tinha a 1ª Revisão às GOP e ao Orçamento cujo montante era de 3.636.966,69€, onde 

foram divididas por despesas correntes o montante de 2.481.566€ e de despesas de capital, 1.155.400€. 

Disse que destas despesas, destacava o reforço para a ADSE no valor de 550.000€, o reforço para o 

espaço da AML de 450.000€, dotar a rúbrica da SIMARSUL em 960.000€ e a AMARSUL em mais 450.000€.

 ---------- Para além disso, também é reforçado um Projeto, o PRIA – Percursos em Rede para a Inclusão 

Ativa”, ao qual a Autarquia se havia candidatado e que tinha a ver com a rede de inclusão ativa, a criação 

e funcionamento do Café Memória e o Envelhecimento Ativo de montante de 94.450€. Referiu que na 

Saúde, tinham sido incluídos os subsídios para o funcionamento dos postos de enfermagem do Grupo 

Desportivo de Alfarim, Grupo Desportivo União da Azóia e LIALA (Liga doa Amigos da Lagoa de Albufeira) 

no valor de 18.000€. Disse que tinha sido também incluída a substituição de condutas na Freguesia do 

Castelo orçamentada em 300.000€. Disse terem sido ainda incluídos 214.500€ para a conservação de 

estradas, caminhos e arruamentos, ou seja, aquelas que iriam ficar danificadas com as intervenções que 

estavam a ser efetuadas. Salientou que a Autarquia estava a fazer um grande esforço na renovação da 

sua frota automóvel no valor de 600.000€, totalizando quase 2 milhões de euros para o corrente ano. --- 

 ---------- Relativamente à Revisão, o Vereador disse que a execução orçamental, neste momento, já ia em 

41,28%, ou seja, dos 54.743.000€ já tinham sido arrecadados 22.688.000€. Disse também que a dívida 
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municipal já tinha baixado dos 13 milhões de euros. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse que daqui a uma semana seria feita a apreciação da Atividade 

Municipal e nessa altura, o Vereador José Polido poderia dar um maior esclarecimento sobre a questão 

que acabara de referir, se achasse oportuno.------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado José Guerra que questionou o aumento de 600.000€ para a 

frota automóvel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Vereador José Polido disse que neste momento, havia algumas viaturas em renting e estavam 

a ser adquiridas, sobretudo, viaturas mais ligeiras. Estavam também a ser adquiridas algumas Pick-Ups, 

viaturas de caixa aberta e iria ainda ser lançado o concurso para a aquisição de mais viaturas pesadas, 

nomeadamente mais uma varredoura e, eventualmente, mais um carro do lixo. -------------------------------- 

 ---------- Após a votação, e estando presentes 23 eleitos, a Assembleia Municipal aprovou, sob proposta da 

CMS, por unanimidade, a 1.ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano – Atividades Mais 

Relevantes e Plano Plurianual de Investimentos, do ano 2019. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Teve início o ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, a “Deliberação sobre Transferência de 

Competências da Administração Central ao abrigo da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto – Diplomas 

Setoriais”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Valente que disse que a bancada da CDU seria coerente 

na forma como iria votar este ponto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal deliberou, sob proposta da Câmara Municipal, por 

maioria com 15 votos a favor (12 da CDU, 2 do PPD/PSD.CDS-PP e 1 do BE) e 8 votos contra (6 PS e 2 

MSU): -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “1. Rejeitar, reafirmando a deliberação legalmente adotada na Sessão Ordinária de dia 13 de 

Setembro de 2018, a assunção, em 2019 e em 2020, das competências transferidas por via dos decretos-

lei setoriais, nomeadamente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de Abril, que concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio do transporte turístico de passageiros e do serviço 

público de transporte de passageiros regular em vias navegáveis interiores; --------------------------------------  

 ----------  - Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de Maio, que concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio das áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de 

desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária. ------------------------------------------  
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 ---------- 2. Comunicar à DGAL a deliberação de rejeição de transferência de competências da 

Administração Central. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Reclamar: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O início de um processo sério de descentralização inseparável da consideração da criação das 

regiões administrativas, e da aferição concreta do nível (central, regional e local) em que a competência 

deva ser efetivamente exercida; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  O encetar de um processo de recuperação da capacidade financeira dos municípios e da sua 

plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno daquelas que são hoje as atribuições do 

poder local e as competências dos seus órgãos; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------  A identificação no domínio da transferência de novas competências, das que se adequam ao nível 

municipal, não comprometem direitos e funções sociais do Estado (designadamente a sua universalidade) 

e sejam acompanhadas dos meios financeiros adequados e não pretexto para a desresponsabilização do 

Estado por via de um subfinanciamento que o atual processo institucionaliza. ------------------------------------  

 ---------- 4. Reiterar a convicção que para o Município de Sesimbra um processo sério, ponderado e 

responsável de descentralização de competências será sempre uma mais-valia para a subsidiariedade 

entre os vários níveis da administração, para um serviço público de qualidade, e a satisfação das 

necessidades das populações, o que não se verifica com o presente processo em curso.” ----------------------  

 ---------- A Presidente da AMS informou que ainda hoje, teria de ser enviado o resultado sobre a 

Transferência de Competências. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Grupo Municipal do MSU apresentou a seguinte Declaração de Voto: --------------------------------- 

 ---------- “O Movimento Sesimbra Unida, como sempre disse e defendeu, considera que a Delegação de 

competências da Administração Central para as Autarquias é uma mais-valia para as populações face à 

proximidade entre o órgão decisor e os destinatários, permitindo uma melhor avaliação das necessidades 

e uma mais adequada afeção de recursos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Recursos esses, por princípio e definição, serão sempre limitados, não permitindo a satisfação 

plena de todas as necessidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Entendemos que há algumas fragilidades no processo, mas se a condicionante base à aceitação 

de toda e qualquer aceitação de competências for o pacote financeiro nunca a teremos. ---------------------- 

 ---------- Por outro lado, face à dimensão e diversidade dos setores/domínios a delegar, não podemos 

esperar que uma Autarquia como a nossa, com quase mil colaboradores, possa acolher de um dia para o 

outro toda esta responsabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Também não temos dúvidas que em qualquer processo, nomeadamente num com esta dimensão, 

diversidade e complexidade, haverá muitas arestas a limar e muitos procedimentos a afinar. Mas se não 

for em 2019, não for em 2020 e tudo ficar para 2021, tudo será certamente, muito mais difícil. ------------- 

 ---------- Assim, o Movimento Sesimbra Unida defende uma transferência faseada no tempo, privilegiando 

inicialmente setores/domínios de menor impacto. Isto permitiria um ajustamento dos recursos humanos e 

agilização, em cada setor/domínio, das relações com outras entidades de forma progressiva e permitiria 

ainda uma medição setorial do impacto financeiro. Medição esta, em caso de necessidade, facilitaria 

futuras negociações com a Administração Central. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por isso, o MSU discorda deste adiamento sistemático e global até 2021 e irá votar contra 

presente proposta de rejeição.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS deu depois início ao último ponto da Ordem de Trabalhos, “Associação dos 

Museus Marítimos do Mediterrâneo – Adesão do Município”. ------------------------------------------------------ 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Sérgio Faias que solicitou esclarecimentos sobre este tema. Por 

um lado, queria perceber se estes 50€ constituíam uma quota de associado. A outra questão estava 

relacionada com o visto prévio do Tribunal de Contas e questionou como se iria proceder e se seria à 

semelhança dos contratos públicos. Relativamente ao anexo 1, questionou se eram os estatutos, porque 

não tinha conseguido ver os mesmos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra a Deputada Paula Rodrigues que disse que a bancada da CDU se 

congratulava com a adesão do município à Associação dos Museus Marítimos do Mediterrâneo e tomava 

nota da importância da preservação, valorização e divulgação do património marítimo, quer material, 

imaterial e partilha de conhecimentos. Disse ainda que esta adesão do município à Associação dos 

Museus Marítimos era também uma oportunidade para um trabalho de cooperação e interação com 

outras comunidades marítimas. Disse ser dedicado às memórias marítimas e histórias de vida, 

prendendo-se com tradições, expressões, representações e simbolismo que este património poderia ter. 

Disse ainda que os museus eram lugares onde se guardava e preservava a memória e entidade e 

deveriam ser valorizados e eram heranças que deveriam ser transmitidas às gerações vindouras. ---------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Rodrigues que disse que para uma adesão a esta 

Associação, parecia-lhe que o pagamento de uma quota anual de 50€ era uma contribuição muito 

pequena. Disse que ou a Associação tinha poucos objetivos ou não os conseguiria cumprir com uma 

quota anual deste valor. Questionou o Presidente da Câmara se este valor não limitaria as ações que a 

própria Associação pudesse vir a fazer. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- O Presidente da CMS disse que não havia participações sociais desta Associação e a Câmara 

Municipal estava a avaliar juridicamente e o entendimento “inclinava-se” para que sim, apesar de não ter 

nenhuma representação em termos de outras entidades, caso contrário, àquilo que iria acontecer com a 

Associação de Turismo de Lisboa, mas aparentemente, teria de ir a Tribunal de Contas mas ainda não 

havia essa certeza jurídica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Em relação aos 50€, disse que o município iria aderir e havia uma tripla intenção. Disse que a 

Associação tinha sido criada por um Museu de Barcelona. A primeira intenção era uma partilha de 

experiências e de uma rede de Museus a nível do Mediterrâneo. Disse haver também uma adesão a 

outras Plataformas que não eram Associações e estariam a ser dinamizadas pela Câmara essencialmente 

na área dos Museus Marítimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Referiu que havia também o objetivo de ampliar a divulgação do Museu Marítimo de Sesimbra e 

que não era indissociável o facto de se aderir a um conjunto de redes, tendo em conta a Candidatura a 

Museu Europeu do Ano. Um dos critérios era o facto de pertencer a um conjunto de redes de museus 

similares, por forma a adensar a capacidade de Candidatura. --------------------------------------------------------- 

 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, sob proposta da CMS, a 

adesão do Município de Sesimbra, como associado, à Associação de Museus Marítimos do Mediterrâneo, 

bem como a aceitação dos Estatutos da Associação anexos à proposta e o pagamento da quota anual de 

50,00 €, sujeita a atualizações nos termos estatutários. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, foi encerrado o “Período da Ordem de Trabalhos”, e foi por 

consenso, dispensada a leitura da ata em minuta da presente reunião, que aqui se dá como inteiramente 

reproduzida para todos os devidos e legais efeitos, tendo a mesma sido considerada aprovada, por 

unanimidade, procedendo-se à respetiva assinatura.  -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, a Presidente da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão eram quatro 

horas do dia 29 de junho de 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, pelos Secretários e 

pelos Membros que o desejarem fazer.  -------------------------------------------------------------------------------------  


