
 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 30  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 1 de 40 

 

 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SESIMBRA, 

REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2020 

 

 ---------- Aos dois dias do mês de maio de 2020, no Cineteatro Municipal João Mota, realizou-se a sessão 

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

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

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

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

 ---------- 1. Regulamento do Cineteatro Municipal João Mota – Projeto – Resultado da Consulta Pública; 

 ---------- 2. Contratação de Empréstimo de Curto Prazo até 2 milhões de euros (dois milhões de euros) – 

Condições contratuais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Valente, Paula Alexandra Cacela da Conceição Graça Rodrigues, Rui João Graça Rodrigues, Sandra Marília 

Martins Rodrigues de Carvalho, João Francisco Ribeiro Narciso, José da Costa Ferreira Braga, Sónia 

Patrícia Narciso Faria Lopes e Fernando José Mestre Patrício. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 ---------- Pelo Grupo Municipal do MSU - Nuno Miguel Veiga Pinto Ribeiro; -----------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

Vereadores Sérgio Manuel Nobre Marcelino, Américo Manuel Machado Gegaloto, José Henrique Peralta 
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Polido e Francisco José Pereira Luís.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS cumprimentou todos os presentes e justificou as ausências do Vereador 

Carlos Manuel Vicente Silva, e das Deputadas Bertina Duarte e Andredina Cardoso, que por motivos de 

ordem pessoal não podiam estar presentes, tendo sido substituídas pelos Deputados Faustino Marques e 

Afonso Pessoa respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Também o Deputado João Rodrigues do GM do MSU não pôde comparecer por questões de 

saúde, e devido à hora, não tinha sido possível proceder à sua substituição.  ------------------------------------- 

 ---------- Informou em seguida que esta era uma sessão completamente extraordinária, quer do ponto de 

vista da sua configuração quer por todo o envolvimento e toda a preocupação que tinha existido acerca 

da sua organização e funcionamento. Isso devia-se ao plano de emergência que estava vigente, que tinha 

levado a um conjunto de preocupações que tinha envolvido vários serviços. ------------------------------------- 

 ---------- Agradeceu em seguida ao Presidente da CMS, à Vice-Presidente e ao Vereador Francisco Luís pela 

colaboração dos respetivos serviços na organização da sessão, nomeadamente a equipa do cineteatro, a 

equipa da Divisão de Informação e Relações Públicas que tinha fornecido toda a informação e sinalização 

fundamental para que não existissem dúvidas acerca da circulação e dos acessos, e também a Proteção 

Civil que havia participado nas questões relacionadas com todas as precauções formais do encontro. ---- 

 ---------- Agradeceu também ao Serviço de Apoio à AM, que havia acompanhado todas as propostas de 

organização de trabalho, bem como a colaboração que iria prestar durante toda a sessão relativamente a 

garantir que todos cumprissem as normas e as regras, como por exemplo as deslocações de cada 

interveniente até ao púlpito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Informou que no púlpito, o microfone seria higienizado após cada uma das intervenções, e que os 

microfones colocados ao pé de cada bancada estavam dispostos de uma forma acordada previamente 

com todos os membros da Comissão de Líderes, com quem tinha havido 2 reuniões, uma de preparação e 

outra para a abordagem de algumas preocupações sobre a Ordem de Trabalhos. ------------------------------- 

 ---------- Referiu que à exceção daquilo que eram questões absolutamente urgentes ou necessárias, 

ninguém devia de se de ausentar dos respetivos lugares. Acrescentou que era fundamental que existisse 

a colaboração de todos para que todos se sentissem bem e seguros no funcionamento desta sessão. ----- 

 ---------- Solicitou que no final da sessão não se ausentassem dos lugares sem que houvesse da parte da 

Mesa a indicação dos nomes para a assinatura da ata em minuta, e informou que junto da mesa onde se 

encontrava a ata em minuta, estava também um recipiente para o depósito das garrafas de água, das 

luvas e das máscaras que tinham sido distribuídas antes do inicio da sessão. ------------------------------------- 
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 ---------- Por fim, disse que todos tinham presente o momento pelo qual o País e o Mundo atravessavam, 

particularmente o País que segundo os dados e os relatórios mais recentes, já tinha cerca de 1023 óbitos 

e mais 190 infetados para além de um número significativo de recuperados, e atendendo à cooperação e 

à solidariedade para com as famílias dos falecidos, solicitou um minuto de silêncio. ---------------------------- 

 ---------- Em seguida foi guardado um minuto de silêncio em memória das vítimas da COVID-19. ------------  

 ---------- Logo após, a Presidente deu início ao “Período de Antes da Ordem do Dia”, e colocou à votação 

a ata da primeira reunião da sessão ordinária de dezembro, realizada no dia 19 de dezembro de 2018, 

que foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Colocou também à votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 22 de fevereiro de 2019, 

bem como a ata da sessão extraordinária, realizada no dia 22 de março de 2019, que mereceram 

aprovação unanime. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente informou em seguida que nas reuniões da Comissão de Líderes realizadas nos dias 

22 e 27 de abril, tinha sido abordada a possibilidade de que na presente sessão, cada GM fizesse a sua 

intervenção. Acrescentou que era cada vez mais importante que houvesse uma abrangência de 

participação sobre as matérias referentes sobretudo a 4 situações, a primeira ao contexto em que se vivia 

neste momento devido à pandemia, a segunda e a terceira à comemoração do 25 de Abril e do dia 1 de 

Maio respetivamente, e a quarta à celebração do dia 4 de Maio que era uma referência para os 

pescadores e para a população sesimbrense, sendo uma partilha quer no âmbito da fé quer no convívio 

entre as famílias e no encontro entre pessoas. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que previamente tinha existido a perspetiva de transformar as intervenções numa 

Saudação, contudo tinham a consciência de que cada GM tinha a sua própria perspetiva e leitura dos 

diferentes acontecimentos, e isso era fruto da prática da própria democracia, que era no fundo permitir 

que cada grupo político se expressasse segundo a sua perspetiva sobre essas 4 matérias. -------------------- 

 ---------- Referiu também que apesar de as intervenções não serem deliberadas, tudo o resto, quer a 

divulgação para as diferentes entidades quer a sua difusão através do site da câmara ou dos órgãos de 

comunicação social do Concelho ou das várias instituições referenciadas nas intervenções, seria tido em 

conta, assim como o próprio Edital, onde seria referido as intervenções feitas por cada grupo político.  -- 

 ---------- De seguida informou que tinha ficado acordado que as intervenções seriam apresentadas pela 

seguinte ordem: em primeiro lugar pela Presidente da AMS; em segundo pelo Líder do GM do BE, 

Deputado José Guerra; em terceiro pelo Líder do GM do MSU, Deputado Miguel Ribeiro, em quarto pelo 

Líder do GM PSD, Deputado Lobo da Silva; em quinto pelo Líder do GM do PS, Deputado Sérgio Faias; em 
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sexto pelo Líder do GM da CDU, Deputado João Valente, e por fim pelo Presidente da CMS. ----------------- 

 ----------  Informou também que após a apresentação de todas as intervenções, estava reservado um 

período para que o Presidente da Câmara pudesse prestar informações relativamente às iniciativas, a 

todas as responsabilidades e a todo o envolvimento que respetivos serviços tinham vindo a fazer no 

contexto da pandemia, e após esse período, cada GM teria 5 minutos para solicitar esclarecimentos 

exclusivamente sobre essa matéria.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que era útil que todos pudessem conhecer todo o processo que era da 

responsabilidade da Câmara, das Juntas de Freguesia e de outras instituições, nomeadamente 

instituições de solidariedade social, instituições da área da saúde, ou os Bombeiros Voluntários e a 

Proteção Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida, solicitou o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva que cumprimentou todos os 

presentes e sugeriu que os documentos do PAOD que iam a deliberação fossem apresentados antes das 

intervenções, tendo em conta que as intervenções estavam definidas anteriormente como saudações. -- 

 ---------- A Presidente perguntou a posição dos restantes Grupos Municipais relativamente à sugestão do 

Deputado Lobo da Silva, e todos concordaram em manter a leitura das intervenções antes da 

apresentação dos documentos do PAOD.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Logo após, dando inicio ao momento do PAOD reservado às intervenções referidas, a Presidente 

da AMS fez a seguinte intervenção: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  “Exmo. Sr. Presidente da Câmara -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Sra. Vereadora e Vereadores ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Caros colegas deputados e deputadas ----------------------------------------------------------------------------  

- ---------  Caros amigos e amigas Sesimbrenses -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O período que estamos a viver é único e jamais alguém terá imaginado viver … esta situação de 

Pandemia, que transformou as nossas vidas e alterou profundamente a nossa relação entre amigos e 

família, mas sobretudo uma verdadeira apneia da vida social, cultural, económica e até desportiva. ------- 

 ---------- Cada um de nós tem vivido esta realidade sempre com a esperança de que um novo dia virá, 

renovando a resistência e o ânimo contra a COVID-19, com espírito forte de que iremos vencer as 

diferentes vicissitudes e ganhar esta batalha de cada um por todos. -------------------------------------------------  

 ---------- Era naturalmente incompreensivo, se a Assembleia Municipal na sua reunião extraordinária, não 

pudéssemos expressar a nossa solidariedade a todos e todas que estão infetados e às suas famílias, mas 
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de um modo muito especial aos munícipes sesimbrenses, com os votos sinceros que os seus dias se 

renovem com esperança e em saúde. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mas o rumo desta companha … cheia de gente que sofre, nesta batalha contra o inimigo oculto, 

chamada COVID – 19, só foi possível ajudar graças a muitos e muitas que em diferentes campos 

profissionais têm assumido a sua participação com dignidade e grande profissionalismo como são todos 

os setores da saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mas também com as forças de segurança que em terra e no mar continuam a vigiar-nos e a 

cuidar de todos, as instituições de solidariedade social, cultural e desportivas que cooperam, a equipa da 

Proteção Civil que marca presença diária na linha da frente, as empresas e comércio local que participam, 

os trabalhadores e trabalhadoras de diferentes setores que continuam nos seus locais de trabalho, não 

nos esquecendo dos nossos pescadores que continuam a sua labuta diária, aos inúmeros voluntários que 

dão de si aos outros. Aos trabalhadores/as da Câmara Municipal e Juntas de Freguesia … deixo uma 

palavra cheia de significado e de agradecimento pelo seu esforço, profissionalismo, dedicação e 

consciência cívica do seu papel no município e na sociedade em geral. ----------------------------------------------  

 ---------- Sei que os sesimbrenses e as sesimbrenses agradecem …, mas também se sentem orgulhosos/as 

pela dignidade como têm sido sempre apoiados e respeitados por todos, com o mesmo orgulho como são 

acolhidos sem vaidade e com sentido de responsabilidade. -------------------------------------------------------------  

Este é sem dúvida um sinal de maturidade cívica e solidária como só o homem do mar sabe “ao dividir o 

seu quinhão entre os camaradas da companha”---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Caros e caras munícipes … de Santiago, Castelo e da Quinta do Conde,… vivemos recentemente o 

46º aniversário do 25 de abril e embora as atuais limitações, fruto do Plano de Emergência, nos tenham 

impedido de partilhar vivamente esta comemoração, como até agora, o fizemos, e não foi o confinamento 

nas nossas casas que nos impediu de reafirmar os valores de abril. --------------------------------------------------  

 ---------- Não podemos apagar das páginas da história a importância deste dia nem o que ele representou 

até aos dias de hoje. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nem podemos ocultar o quanto foi importante para as nossas vidas, para o nosso município e 

para a sociedade em geral o derrubar da fronteira entre o medo de falar e a liberdade de participar. ------  

 ---------- Representou um momento histórico para a sociedade portuguesa que abriu as portas a profundas 

transformações democráticas, restituindo a liberdade aos portugueses, consagrando direitos e 

impulsionando transformações económicas, sociais e culturais que ainda hoje carecem de adaptação aos 

tempos atuais com devida salvaguarda aos direitos e deveres consagrados na Constituição Portuguesa. -  



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 30  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 6 de 40 

 

 

 ---------- É um reconhecimento unânime que os órgãos autárquicos, consolidados ao longo deste período, 

têm assumido o papel dianteiro na valorização do município e da região através da promoção da 

atividade económica, na dinamização das estruturas associativas, na definição estratégica do território, 

na promoção de mais saúde e educação com melhor qualidade de vida social e cultural, mas também na 

valorização da habitação e a criação de redes viárias e saneamento, com qualidade ambiental, acrescido 

da necessária projeção dos valores inerentes às dinâmicas turísticas locais e regionais. ------------------------  

 ---------- Por tudo isto é necessário saudar o Poder Local Democrático a todos e todas que ao longo destes 

46 anos deram o seu contributo ao desenvolvimento do município e da sua projeção na região e no país, 

com a concretização das necessidades minimizando as preocupações das populações locais e em especial 

os sesimbrenses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Caros Colegas e Caros amigos e amigas Sesimbrenses!--------------------------------------------------------  

 ---------- Tal como a comemoração do 46º aniversário do 25 de abril, que nos colocou em confinamento, 

segundo as orientações da Direção Geral de Saúde, também a comemoração do 1º de maio, foi e será o 

momento para saudar todos os setores da vida económica, social e cultural, quando o momento que 

vivemos é de grande preocupação, perante este período recente da pandemia da COVID – 19. --------------  

 ---------- Todos nós pressentimos, que se afiguram tempos difíceis e mais do que nunca é importante 

saudarmos todos os trabalhadores e trabalhadoras, não esquecendo as estruturas sindicais, associações 

de mulheres e jovens, organizações de vários setores laborais e profissionais que têm contribuído para a 

dignificação do trabalho e da sociedade portuguesa, porque o que se aproxima são alterações 

significativas no emprego, nas famílias e na sociedade portuguesa em geral. -------------------------------------  

 ---------- E se realçamos o quanto tem sido difícil viver entre portas … as comemorações que marcaram a 

nossa historia… não será menos importante sublinhar o quanto será, atrevo-me a dizer, … doloroso … o 

dia 4 de maio dedicado ao Santo Padroeiro dos Pescadores, em que as gentes de Sesimbra não vão poder 

partilhar, de forma plena, os atos religiosos, não vão sentir de perto a imagem do Senhor Jesus das 

Chagas e o cheiro a alecrim por entre pétalas de rosas … que saltam das janelas e varandas, nem será 

possível contemplar e respeitar a procissão que passa, pelas ruas da vila, nem se curvam em devoção. ---  

Vamos confiar e acreditar que um novo maio virá e os barcos se irão concentrar, como sempre… na baía 

de Sesimbra em frente ao largo da Marinha. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Enquanto atores da vida local e política não somos indiferentes… por isso a nossa palavra coletiva 

em nome da Assembleia Municipal, será sempre de partilha deste momento único com a força e coragem 

que juntos vamos saber ultrapassar esta curva tão apertada que surgiu nas nossas vidas. --------------------  
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 ---------- Viva a População do Concelho de Sesimbra -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 de maio – 2020 - Odete Graça” ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado José Guerra, que cumprimentou todos os presentes e fez a 

seguinte intervenção: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Exmo. Senhor Presidente da CMS ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Exmos (a) Vereadores e Vereadora --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Exma. Senhora Presidente da AMS ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Exmos. (as) Deputados e Deputadas -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Exmas. Funcionárias de Apoio à AMS -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois de várias semanas de confinamento e ainda sob a influência do Estado de Emergência 

estamos de novo reunidos nesta Assembleia Municipal, sinal de que a democracia está viva e não entrou 

em quarentena. Só podemos estar satisfeitos com isso, no momento em que um pouco por todo o mundo 

se destacam líderes de perfil autoritário tentando condicionar o livre funcionamento das democracias. 

Mesmo na União Europeia, a evolução dos regimes da Hungria e da Polónia são a demonstração viva da 

crise política instalada por força de um modelo de sociedade e de relações internacionais que estão 

claramente esgotados e a necessitar de ser substituídas. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- A crise sanitária que vivemos é o resultado de uma longa evolução predadora das relações do 

capitalismo com o meio ambiente, que tem provocado manifestações climáticas extremas, erosão rápida 

dos solos, perda de biodiversidade e destruição de recursos não renováveis. Esta evolução está na génese 

das condições que favoreceram a eclosão de pandemias, estimuladas pela perda de capacidade de 

autorregeneração e autodefesa dos ecossistemas. Não é por acaso que outros vírus antes do Covid-19, 

nas últimas décadas, como o Ébola, a Sida, o zika, a gripe das aves, a peste porcina e outros Covids, foram 

dizimando num curto espaço de tempo milhares de pessoas em todo o mundo. ----------------------------------  

 ---------- Mas o que há de novo nesta crise sanitária em relação àquelas é o seu impacto enorme na 

diminuição da atividade económica, gerando encerramento de empresas, perda de emprego, crise 

económica e social. As longas filas de espera para aceder a apoio alimentar nos Estados Unidos da 

América, consequência do desemprego de mais de 26 milhões de trabalhadores, são apenas um exemplo 

com enorme valor simbólico dos flagelos sociais que a presente situação está a criar e que não encontram 

resposta adequada por parte dos governantes daquele país. ----------------------------------------------------------  

 ---------- O destino fez coincidir o pico desta crise com as celebrações do 25 de Abril e do 1º de Maio, que 

aproveitamos para saudar, momentos de enorme significado político para a nossa democracia e para a 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 30  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 8 de 40 

 

 

demonstração da capacidade de luta dos trabalhadores. Felizmente, tanto num caso como no outro, foi 

possível manter com ajustamentos inevitáveis, o espírito daquelas celebrações deixando bem vivas as 

preocupações dominantes entre a maioria dos portugueses: é preciso defender a democracia e proteger 

os direitos de quem trabalha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Entre nós, no concelho de Sesimbra, apesar de não termos sido especialmente atingidos pela 

propagação do Covid-19, há a lamentar algumas infeções e o Bloco de Esquerda envia uma mensagem de 

preocupação solidária às vítimas e seus familiares. Estaremos sempre disponíveis para ajudar e fazer tudo 

o que for necessário em prol dos que mais sofrem com esta crise. ----------------------------------------------------  

 ---------- Uma saudação especial para a comunidade piscatória que continua a desenvolver a sua atividade 

de forma muito condicionada e desprotegida. Quando se aproxima a data do 4 de maio, habitualmente 

aproveitada para evocar o Senhor das Chagas e a atividade dos pescadores, não podemos deixar de 

salientar também nesta Assembleia a importância que esta e outras atividades económicas ligadas à 

segurança alimentar têm no contexto do combate à pandemia. Depois de décadas de globalização 

selvagem geradora de desigualdades sociais, incerteza e instabilidade o mundo está a redescobrir a 

importância dos circuitos locais de produção e distribuição, os chamados circuitos curtos, mais fáceis de 

controlar e geradores de confiança. Neste contexto, o nosso concelho poderá vir a ter uma nova 

oportunidade para valorizar atividades tradicionais da pesca e da agricultura que compensem as perdas 

do turismo e da restauração.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tomou em seguida o uso da palavra o Deputado Miguel Ribeiro, que após cumprimentar todos 

os presentes, fez a seguinte intervenção: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- “25 de Abril / 1º de Maio ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O 25 de Abril de 1974, ao formalizar a rutura com o regime ditatorial que durante quase 

cinquenta anos cobriu Portugal com um manto de opressão, representou a esperança de liberdade e de 

democracia e de pleno gozo dos direitos fundamentais dos cidadãos.  ---------------------------------------------- 

 ---------- 46 anos depois, o 25 de Abril de 2020 trouxe-nos confinamento, restrição, afastamento social, 

mas desta feita o ditador conhecido por COVID-19 é invisível e não se pode combater com armas, com 

uma revolução militar. Neste quadro de pandemia do Corona vírus, torna-se necessário reinventar a 

liberdade, não apenas a liberdade de Abril, mas a liberdade como um todo. --------------------------------------  

 ---------- Alguém disse que “não é o 25 de Abril que dá sentido à liberdade, mas que é a liberdade que dá 

sentido ao 25 de Abril”. E de facto, o compromisso com a liberdade é naturalmente perpétuo, tal como o 

são os votos do casamento, porque prometemos exercer a liberdade todos os dias das nossas vidas. ------  
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 ---------- Contudo, liberdade é responsabilidade, pois a liberdade de cada um termina onde começa a 

liberdade do outro. Os tempos do 25 de Abril de 2020 são tempos difíceis, em que o bem-estar social, o 

emprego e as condições de trabalho se degradaram, e em que somos responsáveis por nós e pelos outros. 

 ---------- Foi necessário parar metade do mundo para poder salvar vidas, facto inédito na nossa história! 

Mas o custo a pagar é a suspensão forçada da atividade das empresas, uma crise social e económica sem 

precedentes, e o aumento do desemprego e da pobreza.----------------------------------------------------------------  

 ---------- Apesar da palavra “solidariedade” ser a que mais se ouve nestes tempos conturbados, a verdade é 

que, a resposta que tem sido dada pela União Europeia à crise causada pela pandemia da Covid-19, é 

manifestamente insuficiente, num quadro em que se exigiam medidas excecionais e céleres para relançar 

a economia e, acima de tudo, em que se exigia a tão falada “solidariedade” para com todos os Estados 

Membros, em especial os mais vulneráveis, e com os seus cidadãos.-------------------------------------------------  

 ---------- Esta é, de facto, uma prova de fogo à viabilidade do Projeto Europeu, o “Momento da Verdade da 

União Europeia”, sendo por isso fulcral que exista solidariedade económica, pois de outra forma a 

organização do velho continente pode simplesmente colapsar! -------------------------------------------------------  

 ---------- Enquanto isso, os Governos e as estruturas de poder nacional, regional e local vão fazendo o que 

podem, com os recursos limitados de que dispõem, cabendo aqui desejar o maior sucesso no trabalho que 

tem sido desenvolvido pela Câmara Municipal de Sesimbra e pelos seus trabalhadores na implementação 

das medidas necessárias de combate ao Coronavírus no concelho de Sesimbra. ----------------------------------  

 ---------- Uma palavra de apreço para todos os profissionais de saúde e dos serviços essenciais em 

funcionamento, que arriscando a sua vida em defesa de um bem maior continuam a dar o máximo de si, e 

a garantir que nada falte aos cidadãos. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim, e não menos importante, e porque este ano o 1º de Maio foi também celebrado de forma 

diferente, é sempre bom relembrar a força produtiva do nosso país, os trabalhadores e, nessa ótica, 

saudamos este dia, reiterando que a reivindicação por mais e melhores direitos e a proteção dos 

existentes, apesar de ter que ser realisticamente enquadrada em cada época histórica, não pode nem 

deve desvanecer.Pelo acima exposto, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em sessão 

extraordinária no dia 02 de maio de 2020, delibera: ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 - Saudar o 46º Aniversário da Revolução de Abril. ------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Saudar o 1º de Maio e todos os trabalhadores, em especial os profissionais de saúde e os 

profissionais dos serviços públicos e privados essenciais. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- 3- Remeter/divulgar esta deliberação pelas seguintes entidades: ------------------------------------------  
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 ---------- - Câmara Municipal de Sesimbra ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Juntas de Freguesia de Santiago, Castelo e Quinta do Conde-----------------------------------------------  

 ---------- - Assembleias de Freguesia de Santiago, Castelo e Quinta do Conde ---------------------------------------  

 ---------- - Órgãos de Comunicação Social do concelho de Sesimbra ---------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Tomando em seguida da palavra o Deputado Lobo da Silva, este começou por cumprimentar 

todos os presentes e fazer a seguinte intervenção: -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Exma. Senhora Presidente da AMS -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Exmo. Senhor Presidente da CMS ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Exmos. (a) Senhores (a) Vereadores e Vereadora da CMS ----------------------------------------------------- 

 ---------- Exmos. (as) Senhores (as) Deputados e Deputadas da AMS --------------------------------------------------  

 ---------- Exmos. Trabalhadores da Autarquia e Munícipes Presentes --------------------------------------------------  

 ---------- Inicio esta intervenção nesta Assembleia com a seguinte frase: “Que estranha forma de vida” – 

título de um Fado de 1965, da grande diva Amália Rodrigues. ---------------------------------------------------------  

 ---------- O 25 de Abril é assinalado com desfiles, manifestações, cartazes, música e discursos, no entanto, 

em 46 anos de democracia viveu-se um 25 de Abril diferente, digital, com máscaras, com afastamento 

social e em Estado de Emergência. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em 25 de Abril de 1974 os portugueses conquistavam a liberdade e a democracia pela qual 

ambicionavam, foi sem dúvida um dia que ficará para sempre como um marco na história de Portugal.  -  

 ---------- Tivemos oportunidade de conhecer o verdadeiro valor da liberdade, tendo sido uma das maiores 

conquistas dos portugueses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Com o 25 de Abril foi também possível contruir um Poder Autárquico que eleito diretamente pelas 

populações, proporcionou ao longo dos anos um enorme contributo para a melhoria da qualidade de vida 

das nossas terras e das nossas gentes. ---------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- Da mesma forma, comemorar o 1º de Maio, para além de assinalar a luta dos trabalhadores é, 

também consagrar direitos fundamentais da Constituição da República, como o acesso ao trabalho, o 

direito à greve, à contratação coletiva e à liberdade sindical. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Presentemente vivemos tempos difíceis, de angústia e de incerteza devido à pandemia da Covid-

19. ------ Os Portugueses exigem um compromisso determinado no combate a esta pandemia. 
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 ---------- Custe o que custar, todos, mas mesmos todos independente da sua cor politica, sexo ou religião 

temos esse papel a desempenhar na sociedade.  --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aos decisores políticos, cabe dizer a verdade e não a mentira, de agir e de não reagir. ---------------  

 ---------- De agir de forma rápida e eficaz, na preparação da nossa sociedade e economia para um futuro 

em que a coesão social, económica e territorial terá de ser garantida. ----------------------------------------------  

 ---------- Todos os partidos políticos devem mais do que nunca estar empenhados em construir soluções de 

futuro, para que cidadãos, famílias e empresas possam enfrentar os tempos que virão com maior 

confiança e capacidade de resposta às dificuldades que, hoje são inimagináveis. --------------------------------  

  --------- Sesimbra não é exceção e também enfrenta os mesmos desafios e que merecem de todos nós 

autarcas eleitos quer na Câmara, Assembleia Municipal, Juntas e Assembleias de Freguesia igualmente 

respostas específicas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Contem com o PSD.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O PSD na Assembleia Municipal de Sesimbra quer deixar uma palavra de profundo agradecimento 

e de reconhecimento a todos aqueles que estão na linha da frente do combate à Covid-19 – profissionais 

de saúde, às forças de segurança, aos trabalhadores de serviços essenciais, aos responsáveis pelos 

diversos abastecimentos e ainda e em particular aos trabalhadores desta Camara.  ----------------------------  

  --------- Permitam-me que saude de uma forma muito calorosa o corpo de Bombeiros de Sesimbra e o 

Gabinete da Proteção Civil Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma palavra para aqueles munícipes que de uma forma desinteressada são exemplo de coragem, 

de determinação e de uma solidariedade inexcedível ao trabalharam na elaboração de material de 

proteção pessoal e distribuição de produtos de 1ª necessidade a todas as famílias carenciadas deste 

Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta Pandemia também não vai permitir que o Concelho de Sesimbra, realize a procissão do 

Senhor Jesus das Chagas padroeiro dos Pescadores Sesimbrenses e que se deveria realizar no próximo dia 

4 de Maio, Feriado Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A todos aqueles que de uma forma ou de outra trabalharam para a realização deste evento e que 

por força maior não vai realizar - se , o nosso obrigado.  ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Como tal a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida a 2 de Maio de 2020, enaltece o valor 

destas datas históricas como património de todos e como um legado português para o mundo livre e 

democrata. 

 ---------- Viva o 25 de Abril; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 30  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 12 de 40 

 

 

 ---------- Via o 1º De Maio; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Viva o Concelho de Sesimbra; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Viva Portugal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Sérgio Faias que começou por cumprimentar todos os 

presentes e agradecer à Presidente da AMS, ao Presidente e Vereadores da CMS, bem como aos 

trabalhadores municipais, todo o trabalho que estavam a fazer para garantir as condições de segurança 

desta sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- De seguida, fez a seguinte intervenção: ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Caros Cidadãos do Concelho de Sesimbra, -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- O nosso mundo foi atingido por uma catástrofe de contornos imprevisíveis. Perante esta ameaça 

global, tornou-se imperioso atuar de forma firme e determinada, na proteção das pessoas, 

particularmente das mais vulneráveis. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A resposta à situação que vivemos requer sensatez e equilíbrio. Em Portugal, apesar dos 

constrangimentos a que estamos sujeitos, esse bom senso tem estado presente nas soluções 

implementadas, e o reconhecimento internacional que nos chega, não deixa margem para dúvidas. ------  

 ---------- É nestes momentos de crise que o papel do Estado e das instituições públicas assume maior 

relevo. Neste combate ao vírus e à Covid-19, tem sido preponderante o papel do Serviço Nacional de 

Saúde e a atuação de todos os seus profissionais, a quem deixamos aqui o nosso profundo 

reconhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Lembremos que o SNS nasceu com o 25 de abril de 1974, data que este ano não nos foi possível 

comemorar na rua, mas que, apesar do confinamento, foi vivida em liberdade e em democracia, sendo 

esse o melhor tributo que podemos prestar àqueles que ajudaram a fazer a Revolução. -----------------------  

 ---------- Porque viver em liberdade é podermos pensar por nós e partilhar esse pensamento, viver em 

liberdade é esgrimir argumentos e comunicar sem restrições, viver em liberdade é, acima de tudo, 

respeitar a liberdade dos outros. Por isso, podemos dizer que este ano celebrámos mais um 25 de abril em 

liberdade. Viva o 25 de abril. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com o 25 de abril veio também a igualdade de oportunidades e a possibilidade de se celebrar o 

Dia do Trabalhador, dando voz àqueles que durante décadas suportaram em silêncio as mais diferentes 

formas de exploração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A garantia dos direitos dos trabalhadores e a defesa dos seus postos de trabalho, ganha maior 

relevo nos momentos de crise como o que estamos a viver. Há por isso que reconhecer a atenção que o 

Governo tem dedicado aos trabalhadores, pois, antecipando as consequências que o confinamento dos 

portugueses iria ter nas empresas, na capacidade de pagar salários e na manutenção de postos de 

trabalho, teve a capacidade de adotar medidas como o apoio a salários dos trabalhadores em lay-off, a 

proteção face a despedimentos abusivos ou a possibilidade dos trabalhadores com filhos até 12 anos 

ficarem a prestar apoio à família. Estas são medidas que devem ser enaltecidas, particularmente, quando 

se comemora o 1º de maio, Dia do Trabalhador. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mas sabemos que, em momentos de dificuldades, desde que o Homem tem consciência de si 

mesmo, desenvolveu a capacidade da crença em algo que vai para além do mundo físico que o rodeia, 

encontrando aí a esperança e o conforto que lhe permitem continuar o seu caminho. --------------------------  

 ---------- No caso de Sesimbra, um concelho que se desenvolveu em torno de uma comunidade piscatória 

secular, tão sujeita às adversidades e à dureza dos elementos, a crença religiosa tem sido um pilar para 

que os homens não verguem e as suas famílias acalentem a esperança de os ver chegar sãos e salvos da 

sua faina. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  

 ---------- Por isso, no período que atravessamos, é com alguma tristeza que nos vemos a abdicar de 

participar ativamente naquela que é a maior expressão identitária do nosso concelho, a Festa do Senhor 

Jesus das Chagas e o feriado municipal do dia 4 de maio, os quais, desde a mais tenra idade, marcam 

presença nas nossas vidas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Caros Sesimbrenses, temos que ser resilientes. Estamos a viver tempos difíceis e, a cada dia, 

estamos a ser postos à prova. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Até agora, só temos que nos orgulhar do caminho percorrido. O Governo, a Câmara Municipal, as 

juntas de freguesia, as instituições particulares de solidariedade social, os Bombeiros Voluntários e as 

forças de segurança têm sido incansáveis e dado o seu melhor.  ------------------------------------------------------  

 ---------- Cabe a cada um de nós fazer também a sua parte. Por isso, proteja-se e proteja os outros. --------  

 ---------- Todos juntos, vamos vencer o vírus e dar a volta à crise. ------------------------------------------------------  

 ---------- Viva Sesimbra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Viva Portugal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Sesimbra, 02 de maio de 2020”  -------------------------------------------------------------------------------------                               
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 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado João Valente que cumprimentou todos os presentes e 

saudou a forma como o trabalho desta sessão estava a ser desenvolvido. ----------------------------------------- 

 ---------- De seguida passou a ler a seguinte intervenção: ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio e 4 Maio  -------------------------------------------------------  

 ---------- «Entre abril e maio, são várias as datas marcantes da nossa História coletiva recente, que nos 

convidam a festejar e a prestar tributo aos homens e às mulheres que ousaram enfrentar as forças 

instaladas e sonhar por um mundo melhor.  --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A 2 de abril, a Constituição da República Portuguesa completou 44 anos, a 25 de abril, a heroica 

Revolução dos Cravos celebra o seu 46.º aniversário e a 1 de maio, recordamos todas as lutas das/os 

trabalhadoras/es por melhores condições de trabalho, e sem esquecer ainda o dia 4 maio que marca a 

Honra do Nosso Senhor Jesus das Chagas como padroeiro dos pescadores e do povo Sesimbrense.    -------  

 ---------- Pela primeira vez, em 46 anos de democracia, as comemorações do Dia da Liberdade ficaram 

condicionadas, devido às medidas de contenção necessárias ao combate à propagação da pandemia 

COVID-19, mas momentos-chave como estes, merecem regressar às nossas vidas para que não as 

deixemos cair no esquecimento ou no obscurantismo que, regularmente, as ameaça. --------------------------  

 ---------- Não foi por não podermos sair à rua, que ficamos privados de festejar Abril pois a Câmara 

Municipal de Sesimbra soube construir um programa cheio de criatividade ao proporcionar um excelente 

espetáculo com músicos do concelho “online” com músicas da revolução, em que o palco desta vez foram 

as suas próprias casas ou estúdios improvisados, e a plateia foi as nossas casas que igualmente com 

dignidade, se assinalou o Dia da Liberdade. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É sobretudo neste contexto que é importante lembrar que durante o fascismo se deixavam à 

morte muitos portugueses que não tinham acesso a cuidados de saúde; que a fome que se sentou à mesa 

de milhões de portugueses; que treze anos de guerra colonial mataram dezenas e dezenas de milhares de 

jovens em Portugal e nas ex-colónias; que Portugal era um país isolado e atrasado economicamente; que 

a riqueza era concentrada em meia dúzia de famílias; que a pobreza e o analfabetismo afetava a maioria 

da população. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É Importante lembrar que o Serviço Nacional de Saúde como hoje o conhecemos, e que apesar dos 

ataques a que foi sujeito continua a ser uma grande conquista, só existe porque aconteceu o 25 de Abril.  

Se o combate ao surto epidémico causado pelo vírus COVID 19 em Portugal está a ser reconhecido em 

todo o mundo, até pela Organização Mundial de Saúde é graças ao Serviço Nacional de Saúde e de todos 

os profissionais que nele trabalham abnegadamente por esta causa. -----------------------------------------------  
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 ---------- Por isso, comemorar Abril é ter a certeza de que o povo português se vai erguer das atuais 

dificuldades que marcam estes dias tristes, e agir para que desta crise de saúde pública não resulte uma 

profunda crise social que porá em causa a vida e os direitos de milhões de portugueses. É ter na esperança 

a força que a luta vai continuar e que o futuro deste país está nas mãos do seu povo! --------------------------  

 ---------- Aos desafios que trazemos do passado e aos que identificamos no presente, somam-se aqueles 

que condicionam o futuro, à escala global.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A urgência da sustentabilidade, em respeito pela vida, em geral, e pelo planeta, tem de 

responsabilizar-nos e motivar mudanças transversais no modo como pensamos a nossa política, a nossa 

economia e consumo, a nossa alimentação, a nossa sociedade que terá de ser reinventada.  -----------------  

 ---------- Hoje ficamos em casa para combater o Coronavírus. Assumimos responsavelmente a luta pela 

defesa da vida. Como comunidade num Estado democrático cumprimos generalizadamente as exigências 

de confinamento e isolamento social e saudamos o esforço e dedicação de todos os que, com risco da sua 

própria vida, continuam a trabalhar para o bem comum. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Ontem, a revolução dos cravos mereceu-nos o reconhecimento e a admiração da comunidade 

internacional. Hoje somos elogiados pela forma serena, mas determinada como combatemos a 

pandemia.  

Assim não podemos esquecer o Poder Local Democrático, uma das mais importantes conquistas do 25 de 

Abril, que afirmou o seu papel determinante e imprescindível enquanto poder de proximidade reconhecido 

pelas populações, tanto na mobilização de meios, como na cooperação com outros agentes, incentivando, 

sensibilizando e mobilizando no combate contra a propagação do vírus. -------------------------------------------  

 ---------- É fundamental que as comemorações do 25 de Abril, que tem no movimento associativo o grande 

suporte, assim como é o momento de valorizar o 1.º de Maio e do que representou após a aurora de abril 

e ao longo deste período onde as estruturas sindicais, associações, movimentos de mulheres, idosos e 

jovens, organizações de vários setores laborais e profissionais, têm contribuído para a dignificação do 

trabalho e da sociedade portuguesa.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Bancada da CDU, reunida em sessão ordinária no dia 2 maio 2020, saúda assim o 1.ºde maio, os 

valores de abril pelas suas conquistas na melhoria das condições de vida das populações do município de 

Sesimbra assim como o 4 maio com o seu padroeiro “Sr Jesus da Chagas” o padroeiro dos pescadores e do 

povo de Sesimbra, momento de fé e devoção, trata-se pois de um dia marcante para as famílias com 

todas as suas tradições, adiadas pela primeira vez desde o século XVI. ----------------------------------------------  

 ---------- Viva O 25 de Abril! Viva 1 Maio». Viva o 4 de maio Viva Sesimbra” ----------------------------------------  
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 ---------- Tomando o uso da palavra o Presidente da CMS, este começou por cumprimentar todos os 

presentes e fazer a seguinte intervenção: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Caros amigos e amigas -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sra. Presidente da Assembleia Municipal e deputados municipais ------------------------------------------  

 ---------- Caros colegas Vereadores e Sra. Vice-Presidente ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Sr. e Sras. Presidentes de Juntas de Freguesia do Concelho ---------------------------------------------------  

 ---------- Durante este último mês e meio todos nós fomos confrontados com uma nova realidade, com a 

chegada da atual pandemia por COVID-19, que nenhum de nós estava á espera, incluindo a própria 

autarquia.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foram semanas complexas que nos obrigaram a uma organização interna, para que pudéssemos 

manter os serviços essenciais a funcionar. Implementámos um conjunto de medidas e apoios, fomos 

diariamente articulando com várias entidades, em várias frentes e em várias dimensões. Com autoridades 

de saúde, com agentes de proteção civil, com as respostas sociais e estruturas de segurança social, juntas 

de freguesia, ou com os municípios da Área Metropolitana de Lisboa, foram criadas redes de resposta, 

plataformas partilhadas e articulação de medidas a implementar. ---------------------------------------------------  

 ---------- Atravessamos uma fase da nossa vida coletiva em que não basta sermos simpáticos, afáveis ou 

politicamente corretos. Estamos num período onde temos de agir com o maior pragmatismo possível, e 

com a maior sinceridade. Gerindo recursos, salvaguardando que os serviços essenciais são cumpridos nas 

melhores condições e garantir a qualidade a que nos habituamos, a par dos compromissos que 

assumimos perante a comunidade. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Das medidas implementadas, ressalva-se a suspensão ou cancelamento de atividades e iniciativas 

públicas, de organização da Câmara Municipal ou em parceria, medidas estas que por agora se manterão, 

pelo menos, até ao final do mês de junho. -----------------------------------------------------------------------------------  

Das iniciativas canceladas destacamos, pela sua importância e simbolismo, as comemorações do 46º 

aniversário do 25 de abril e as comemorações associadas ao 4 de maio – feriado municipal – a Festa em 

Honra do Senhor Jesus das Chagas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A rua é um dos símbolos maiores do 25 de Abril. A 25 de Abril de 1974, o povo saiu à rua para 

festejar a conquista da Liberdade, depois de décadas de ditadura e opressão. Desde então, é na rua que 

nos juntamos todos os anos para festejar abril.  ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Desta vez, no entanto, uma pandemia mundial inesperada remeteu-nos para nossas casas e para 

um isolamento social que nos impediu de sair à rua para comemorar uma das datas mais importantes da 
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nossa história, e aquela que simboliza um conjunto de conquistas como a Liberdade, a Democracia, os 

Direitos Laborais, a Justiça e Proteção Social ou mesmo uma das suas principais emancipações – O Poder 

Local Democrático! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É justo e importante no trilho dos meses de abril e maio, e particularmente nas atuais 

circunstâncias, saudar também o 1º maio – Dia do Trabalhador, e todos os trabalhadores sesimbrenses e 

portugueses. Por um lado, um enorme reconhecimento a todos aqueles que pertencendo a serviços 

essenciais e setores fundamentais para a nossa sociedade, estão na primeira linha, quer no combate à 

pandemia, quer na manutenção da economia e na garantia de que os bens essenciais chegam às nossas 

casas, e que os serviços são executados nas melhores condições possíveis.  ----------------------------------------  

 ---------- Por outro lado, uma palavra de incentivo a todos os trabalhadores que neste tempo de pandemia 

vêem-se privados de alguns dos seus rendimentos, dos seus direitos e inclusive do seu posto de trabalho, 

reforçando o apelo a que a resposta à pandemia não sirva para colocar em causa as condições de vida, os 

salários e a saúde dos mesmos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As medidas de confinamento e distanciamento social também nos obrigaram, em articulação com 

a Irmandade do Senhor Jesus das Chagas, a cancelar as comemorações das festas em honra do padroeiro 

dos pescadores de Sesimbra, no feriado municipal de 4 de maio, a par das habituais condecorações 

municipais a funcionários da autarquia e entidades locais. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Pescadores de fé, homens do mar que para além das dificuldades já associadas ao seu quotidiano, 

veem agora ainda mais agravadas as condições de segurança e proteção da sua situação laboral. ---------  

 ---------- A Festa das Chagas, o 4 de maio, é tradicionalmente um momento anual que marca a nossa 

história, a nossa fé, a nossa identidade, a nossa cultura e o espírito coletivo deste nosso concelho. Depois 

de em 2019, todos juntos, termos feito um esforço de alavancar novamente estes festejos, 

particularmente o tradicional “arraial”, fomentando também a nossa afirmação como território, é com 

um sentimento de tristeza e alguma desilusão que este ano não teremos novamente oportunidade de 

alicerçar esta aposta e este objetivo.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este distanciamento social limitou e limita as comemorações tal como as conhecemos, mas não 

nos limita a criatividade e determinação, e continuaremos, mesmo neste quadro, a assinalar os principais 

momentos e as principais atividades, de forma diferente do habitual, na expectativa de, num futuro não 

muito distante, possamos, ainda com mais força afirmar Sesimbra, os seus habitantes e as suas atividades 

económicas! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vivemos um tempo difícil, é certo, e que poucos imaginariam poder vir a acontecer. -----------------  
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 ----------  No meio deste combate contra um vírus que alterou por completo as nossas vidas, é tempo 

também de afirmarmos e reivindicarmos…a esperança e a união entre todos os sesimbrenses, para que 

todos possamos ter um futuro melhor. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Viva o 25 de Abril -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Viva o 1º de Maio -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Viva o 4 de Maio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Viva Sesimbra! Viva os sesimbrenses!” -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Finalizadas todas as intervenções, a Presidente da AMS cedeu o uso da palavra à Segunda-

Secretária da Mesa, Conceição Gonçalves, que passou à leitura da Saudação ao Dia Mundial do 

Bombeiro: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  “Vida por vida. Este é o lema dos Bombeiros. Frase que sabemos verdadeira, são eles que estão 

sempre presentes. Sem nada em troca. Sempre. Na linha da frente. Sempre. -------------------------------------- 

 ---------- Vidas incógnitas por vidas incógnitas mas sempre presentes. Sem medo, sem hesitação. 

Presentes. Disponíveis incondicionalmente.

 ---------- No cenário atual de incerteza, insegurança e medo, estão presentes com certezas, segurança e 

bravura. No apoio no terreno. No transporte de doentes. No socorro. Na intervenção. Sempre. Vida por 

Vida. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assinala-se no próximo dia 10 de Maio, 2º domingo do mês, o Dia Municipal do Bombeiro, dia que 

homenageia homens e mulheres que ao longo de mais de uma centena de anos de serviço voluntário, 

abnegado e imensurável à comunidade, com registo de inúmeros atos de coragem no salvamento de 

vidas e bens, muitas vezes com o sacrifício da própria vida. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Considerando que estes homens e mulheres têm servido o seu povo, 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, ano após ano, independentemente dos momentos menos bons, que muitas vezes os podem fazer 

desanimar, mas que imbuídos de um espírito de cidadania, valor e humanidade, estão sempre disponíveis 

para a comunidade deste concelho, que encontra no Bombeiro o AMIGO de todas as horas, a Assembleia 

Municipal de Sesimbra, reunida em sessão extraordinária no dia 2 de Maio de 2020, delibera aprovar a 

presente Saudação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ----------  À Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra e através desta entidade 

a todos os Bombeiros e trabalhadores; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Liga Portuguesa dos Bombeiros; ------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ----------  Câmara Municipal de Sesimbra; ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 ----------  Comunicação Social local e regional.” -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Colocada à votação, a Saudação ao Dia Mundial do Bombeiro foi aprovada por unanimidade. -- 

 ---------- Logo após, a Presidente deu a palavra ao Primeiro-Secretário da Mesa, João Narciso para que 

este fizesse a leitura do Voto de Louvor aos trabalhadores das autarquias de Sesimbra e de todos os 

serviços essenciais, aprovado pela Câmara Municipal de Sesimbra em 8 de abril de 2020, que a seguir se 

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

 ---------- “A Pandemia da “Covid-19”, declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de 

março de 2020, veio transformar o modelo de sociedade que até hoje conhecíamos. --------------------------- 

 ---------- Este é um problema global, que tem forçado diferentes países a articular esforços e adotar 

medidas conjuntas, em conformidades com as indicações da OMS, para o combate e mitigação das 

respetivas consequências. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O nosso País não passa ao lado desta crise sanitária global, levando mesmo a que fosse declarado 

pelo Estado Português o estado de emergência, bem como o estabelecimento de muitas diretrizes 

emanadas pelo Governo de Portugal e pela Direção-Geral de Saúde. ------------------------------------------------ 

 ---------- As medidas adotadas para mitigação da propagação da doença têm alterado a vida dos 

portugueses, através do condicionamento do contacto social, do encerramento de vários 

estabelecimentos comerciais e empresas, bem como das escolas. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Toda a ajuda que os poderes públicos possam disponibilizar hoje, para mitigar as consequências 

desta crise de saúde pública, amenizando os seus impactos económicos e sociais futuros, tornará o 

amanhã mais fácil, inclusive para o próprio município que assim verá o seu tecido económico e social mais 

fortalecido para a necessária recuperação e retorno à normalidade. ------------------------------------------------  

No apoio e no combate, a esta problemática, têm estado em permanência e na linha da frente um 

conjunto de trabalhadores da Câmara Municipal de Sesimbra e das Juntas de Freguesia do Concelho, 

desempenhando as suas funções nas mais diferentes áreas, enfrentando vários riscos, sem nunca 

perderem o seu espírito de missão e o verdadeiro sentido de serviço público, colocando não só a si 

próprios em risco, bem como as suas famílias, mas sem nunca virar a cara à luta. ------------------------------- 

 ---------- Paralelamente, nesta atual conjuntura, uma palavra de reconhecimento a todos os trabalhadores 

dos serviços essenciais, de entidades públicas, privadas, ou instituições, que que se encontram na primeira 

e segunda linha, e contribuem quer para a mitigação da propagação da doença, quer para garantir a 
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maior normalidade possível à nossa vida quotidiana, nomeadamente os profissionais de saúde, os 

bombeiros, as forças de segurança e demais agentes de proteção civil, os trabalhadores das respostas 

sociais existentes, ou mesmo os produtores, pescadores, trabalhadores de superfícies comerciais e 

farmácias, entre tantos outros. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Deste modo, neste momento de grande incerteza e ainda de maior exigência a Câmara Municipal 

de Sesimbra, reunida em 8 de abril de 2020, delibera louvar os trabalhadores que, diariamente, com o seu 

trabalho, contribuem para que o Concelho de Sesimbra continue com as condições de vida coletiva 

preservadas, apesar das circunstâncias tão difíceis, bem como, agradecer por toda a dedicação que 

empregam em nome de todos os seus habitantes.” -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Logo após, colocado a votação, a AM deliberou, por unanimidade e aclamação, subscrever o 

Voto de Louvor aos trabalhadores das autarquias de Sesimbra e de todos os serviços essenciais, 

aprovado pela Câmara Municipal de Sesimbra em 8 de abril de 2020. --------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS cedeu em seguida o uso da palavra ao Presidente da CMS, para que este 

prestasse informações sobre as ações realizadas no Concelho no âmbito da situação epidemiológica do 

novo Coronavírus – COVID 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente começou por dizer que tinham optado por transmitir diariamente os dados 

transmitidos pela Direção Geral da Saúde (DGS), sabendo que existia diferença relativamente ao número 

de casos reais e o número de casos divulgados, mas havia uma indicação na nota informativa que a DGS 

publicava diariamente onde se verificava que os dados apenas diziam respeito a uma percentagem 

nacional dos casos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que existia também alguma diferença naquilo que eram profissionais de saúde testados 

positivamente mas que trabalhavam fora do Concelho de Sesimbra e que muitas vezes eram incluídos 

como sendo residentes no Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que tinham optado por fazer essa divulgação, em articulação com a autoridade local de 

saúde e com a Proteção Civil, para não criar um alarido daquilo que era uma informação oficial das 

autoridades de saúde e também para não alimentar pressões e especulações sobre a diferença dos 

números transmitidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  Informou que neste momento havia 28 casos de pessoas infetadas no Concelho de Sesimbra, que 

não era uma diferença que fizesse alterar o comportamento de divulgar apenas os dados da DGS, e 

acrescentou que Palmela tinha muitos mais casos e continuavam a ser apresentados números mais 

baixos pela DGS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ----------  Disse que também tinham optado por não fazer uma divulgação por Freguesia para não criar 

desconfiança nas pessoas e também, porque apesar de haver este número de casos, tinham apenas 8 

casos em vigilância ativa e dois casos em vigilância passiva, e não havia cadeias de contactos nem 

potenciais cadeias de transmissão. Acrescentou que a maioria dos casos eram na Freguesia da Quinta do 

Conde e um número significativo eram de profissionais de saúde que nem sequer trabalhavam nas 

estruturas locais ou regionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que tinha havido duas dificuldades nos primeiros momentos. A primeira tinha sido na 

ordem dos serviços da câmara, tendo em conta toda a informação e o medo que se havia criado, e a 

outra tinha sido a dificuldade na aquisição de equipamento de proteção individual (EPI) nas 3 primeiras 

semanas, não apenas para os serviços essenciais como também para algumas respostas sociais e de 

segurança, entre outros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Nesta altura essa situação e o mercado estavam mais estáveis, tendo em conta os valores 

primitivos que eram aplicados às máscaras, às luvas e ao gel desinfetante, e até havia uma portaria que 

determinava que não podia haver uma margem de lucro superior a 15%. Mas, o preço não era só o preço 

de especulação em Portugal como era também na China face ao volume de pedidos e da procura que 

tinha acontecido num curto espaço de tempo. Acrescentou que tinham vindo a conseguir gerir a questão 

das EPI’S, com muita solidariedade entre os municípios da AML e particularmente Cascais, que tinha 

conseguido ter um avião fretado ainda antes dos que tinham sido fretados pela Administração Central, 

que tinha trazido 2 milhões de euros em equipamentos disponibilizando o mesmo a todos os municípios 

da AML, para que quando chegasse uma segunda entrega pudesse ser reposto o stock distribuído. ------- 

 ---------- Referiu que das medidas restritivas de acessos, quer a equipamentos municipais ou de acessos às 

praias, tinham sido sempre acompanhadas em reuniões quase semanais da Comissão Municipal da 

Proteção Civil. Acrescentou que o Vereador Francisco Luís tinha vindo a acompanhar diariamente toda 

essa matéria e era ele que tinha vindo a participar nas reuniões, não só nas municipais como nas reuniões 

da proteção Civil ao nível regional, distrital e metropolitano, e todas as medidas restritivas tinham sido 

ponderadas entre todos os elementos da área da saúde, das forças de segurança e do próprio município.

 ---------- Disse que das medidas conhecidas, a questão das máscaras andava sempre na “berra”, sobretudo 

nas redes sociais, e a Câmara tinha neste momento em stock material suficiente até ao final do mês de 

junho para garantir os serviços essenciais e uma eventual retoma de todos os trabalhadores ao serviço. 

Garantia também as respostas às forças de segurança, como os bombeiros, e também aos lares, fossem 

eles da rede solidária, da rede privada, legais ou ilegais. Acrescentou que estavam identificados mais de 
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duas dezenas de lares ilegais sobre os quais não tinham conhecimento antes de os próprios se afirmarem 

devido às necessidades que tinham sentido. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que também tinham algum stock que tinha sido doado por uma empresária chinesa, e sobre 

esse stock tinha havido a decisão de fornecer as máscaras a todas as famílias mais vulneráveis, desde os 

idosos que estavam a ser acompanhados pelas juntas de freguesia e pelas forças de segurança e também 

pela Câmara do ponto de vista social, e todas as outras máscaras, no limite da disponibilidade existente, 

estavam a ser comercializadas a preço de custo pelos Bombeiros para proporcionar aos mesmos alguma 

fonte de receita já que neste momento estavam a atravessar algumas dificuldades porque uma das 

principais fontes de receita tinha a ver com o transporte de doentes não urgentes, o que neste momento 

praticamente não acontecia. Acrescentou que durante uma semana tinham sido vendidos cerca de 1000 

kits, o que significava 2000 máscaras. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que do ponto de vista do apoio social era onde estavam a sentir mais dificuldades, não 

naquilo que eram os bens disponíveis para resposta, porque quer o município, através do financiamento 

às IPSS’S, quer a própria rede das Juntas de Freguesia com empresas e privados, tinham bens essenciais 

que davam resposta a toda a procura que havia, mas a dificuldade prendia-se às vezes com a distribuição 

dos meios que eram disponibilizados. Acrescentou que neste momento não se estava a colocar um 

grande filtro em termos de critérios de seleção para a distribuição dos bens, apenas os mínimos através 

do conhecimento, e daquilo que conseguiam apurar de famílias que estavam no desemprego ou que 

estavam em situação de Layoff. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que havia uma rede social que funcionava durante todo o ano e que todos os anos tinha 

identificado logo as famílias que se encontravam entre os escalões A e B, e as crianças estavam também a 

ser acompanhadas com refeições quentes ao abrigo do programa de refeições que seria para 

fornecimento das crianças em contexto escolar, e as refeições estavam a ser deslocadas para as próprias 

habitações, não apenas para os alunos como para todo o agregado familiar.  ------------------------------------- 

 ---------- Referiu que na última reunião de câmara tinha havido uma deliberação sobre o apoio do 

município para o material do expediente da limpeza que seria cancelado no período em que as escolas 

não estivessem a funcionar, para que pudessem transformar esse apoio em equipamento informático e 

reforço de redes que ficaria na propriedade da escola, ou seja, o objeto desse financiamento que seria 

para material de expediente da limpeza até ao final do mês de junho, cerca de 25 mil euros, seria 

utilizado para equipamento informático. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que na próxima semana iniciaria também um projeto de articulação entre as autoridades de 
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saúde, a Segurança Social e a Proteção Civil, de testagem de todos os funcionários das respostas sociais 

integradas, nomeadamente lares e apoio domiciliário. Não iria ser possível testar todos na próxima terça-

feira porque seriam 250 testes por dia. Disse também que estava feita uma escala para todos os 

municípios da Península de Setúbal que definia que o Município de Sesimbra faria os testes na próxima 

terça-feira e depois de 5 ou 6 dias testariam mais um conjunto de funcionários. Os testes eram do 

Instituto de Medicina Molecular e do Instituto Egas Moniz. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Informou que neste momento estavam a avaliar o comportamento financeiro do município. No 

final do mês de Abril tinham mais cerca de 1,5 milhões de euros na despesa face ao período homólogo do 

ano passado, e mais meio milhão de euros na estrutura da receita. Dessa receita, o grande enfoque era o 

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) dos 3 primeiros meses, mas 

também nos serviços urbanos, com a questão de a Câmara com a questão de não poder fazer os cortes e 

poder possibilitar a partir do dia 30 de julho o pagamento em cerca de 12 meses. Acrescentou que apesar 

de não terem ainda as contas fechadas e tinham de ver se conseguiam entregar até terça-feira à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Telo (CCDR LCVT) para 

contabilizar a eventual portaria de financiamento para a aquisição de equipamentos de proteção 

individual, tinham já mais de meio milhão de euros despendido quer em equipamentos de proteção 

individual quer em serviços ao nível da desinfeção e limpeza.  -------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que isto tinha vindo a ser uma gestão quase diária, e ontem tinha saído a Resolução do 

Conselho de Ministros da Declaração do Estado de Calamidade, com um conjunto de legislação associada. 

Disse também que era expectável que durante a próxima semana não houvesse grandes diferenças do 

ponto de vista daquilo que seria a atual estrutura do Município, apesar de estar definido na resolução 

que se iam abrir bibliotecas e arquivos, durante a próxima semana teriam de preparar a abertura faseada 

dos serviços municipais até ao dia 1 de junho, uns com atendimento presencial por marcação e outros 

que eventualmente teriam de ser abertos com determinadas condições a partir do próximo dia 11 de 

maio. Acrescentou que iam ter de ter um equilíbrio porque do ponto de vista de gestão de recursos 

humanos não era fácil ter serviços que tinham de trabalhar em regime de permanência sem rotatividade 

e que, devido ao exercício das suas funções, às vezes tinham de trabalhar mais horas do que as suas 

horas normais de trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  Solicitou o uso da palavra o Deputado Miguel Ribeiro que relativamente à reabertura dos 

serviços durante a próxima semana, perguntou como iria funcionar em relação aos cemitérios, e se já 

estariam abertos no dia 2 maio já que era o Dia da Mãe e muitas pessoas infelizmente já não tinham as 
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suas. Perguntou também, no âmbito do estado de Calamidade, como é que estava projetada a 

fiscalização em função das medidas que tinham sido adotadas pelo Governo em consonância com a 

Direção-Geral da Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Rui Rodrigues, que começou por saudar o papel que a 

Câmara de Sesimbra tinha vindo a ter ao enfrentar a pandemia que ninguém esperava que tivesse 

evoluído desta forma ao longo dos últimos meses.  ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, disse que sabiam do esforço que os trabalhadores da recolha de resíduos tinham 

vindo a fazer para que a população tivesse as ruas limpas e o lixo recolhido, mas paralelamente tinham 

vindo a assistir a um fenómeno que considerava uma falta de civismo absoluta por parte de alguns 

munícipes, nomeadamente o depósito de monos ao lado dos caixotes do lixo em situações diárias. 

Questionou o que é que a Câmara podia fazer ao nível da fiscalização para que essas situações não se 

repetissem ou para que fossem evitadas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Saudou também a posição da CM relativamente aos testes que iriam realizar a todos os lares 

independentemente de serem particulares, públicos, legais ou ilegais. --------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente aos serviços da Câmara, perguntou como é que tinha vindo a funcionar a questão 

do teletrabalho e qual era o empenho que todos os trabalhadores tinham vindo a demonstrar. ------------  

 ----------  Perguntou também como é que a CMS iria realizar a abertura das creches, e se a limpeza e a 

higienização eram a cargo do Município ou, como tinha vindo a ser anunciado, a cargo das Forças 

Armadas.Por fim, questionou se havia alguma informação por parte do Governo relativamente à abertura 

da época balnear e como seria feita a fiscalização de acesso às praias. ----------------------------------------------  

 ---------- Interveio em seguida o Deputado Lobo da Silva, que começou por referir que a DGS e o 

Ministério do Trabalho tinham lançado um documento com as medidas de regresso ao trabalho no 

âmbito da prevenção do covid-19. A DGS, o Ministério da Saúde e a Organização Internacional do 

Trabalho, haviam indicado as medidas bem como a necessidade dos serviços de saúde, higiene e 

segurança no trabalho intervirem nessa fase no sentido de formar e informar todos os trabalhadores 

acerca das condições, garantindo a segurança de todos no regresso. De seguida, descreveu algumas das 

medidas, nomeadamente, adaptar dos locais de trabalho segundo as orientações da DGS; tomar decisões 

e proceder às alterações necessárias de acordo com a dinâmica da doença; privilegiar os serviços de 

higiene e segurança no trabalho para orientar nessa situação; dinamizar ações de formação de todos os 

trabalhadores, assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores acerca do processo de 
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desconfinamento e regresso ao trabalho em segurança; avaliar o risco das intenções entre trabalhadores; 

priorizar o teletrabalho; distribuir condições para a lavagem das mãos, limpeza do lar e das superfícies. 

Perguntou em que medida é que a Câmara Municipal ia pôr em prática essas medidas, se ia existir 

informação sobre essa matéria para os trabalhadores, se ia haver também a divulgação de medidas de 

segurança e alterações físicas nos locais de trabalho e nos locais com atendimento ao público, se os 

trabalhadores iam voltar todos ao mesmo tempo aos serviços bem como os trabalhadores em grupos de 

risco, se ia ser promovido o teletrabalho, e também se iam ser distribuídos EPI’S por todos os 

funcionários ou só pelos operacionais. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que relativamente à higienização dos espaços escolares, compensava à Câmara Municipal 

de Sesimbra, através do pelouro da Educação, executar essa medida. Era preciso trabalhar para conseguir 

um desconfinamento gradual e progressivo mas com segurança e confiança. Disse também que todos 

tinham a certeza de que o mundo como o conheciam havia acabado, e que a pandemia iria trazer ao 

Concelho de Sesimbra um impacto bastante negativo e muito significativo quer em ter os sociais, quer em 

termos econômicos e financeiros. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que a Câmara tinha vindo a tomar diversas iniciativas para minimizar o efeito da Covid-19 

na economia local, e perguntou se a Câmara iria a tomar algumas medidas para minimizar esse problema 

na vida dos munícipes. Referiu também que a CM tinha diversas obras em parceria com o Estado 

Português, e tendo em consideração a situação que se vivia e que se iria viver durante alguns anos, 

perguntou se o Estado Português não viesse a cumprir com a sua parte em termos financeiros, qual era a 

solução que a CMS estava a pensar arranjar.  ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Referiu ainda que a CMS tinha diversos investimentos no âmbito do programa 2020 da sua 

própria iniciativa, e questionou, atendendo à diminuição das receitas camararias, como pensava o 

Executivo em ultrapassar essa situação. Perguntou ainda se alguns dos diversos investimentos 

Imobiliários particulares previstos para o Concelho Já haviam parado com esses mesmos investimentos. 

 ---------- Disse que reafirmavam o desafio que o PSD havia lançado aquando da realização da primeira 

reunião da Comissão de Líderes com o Presidente da CMS no passado dia 22 de abril. Acrescentou que o 

PSD estava nos órgãos autárquicos para trabalhar em prol do Concelho de Sesimbra, e face a isso, 

perguntou se o Presidente da CMS estava de acordo em realizar uma reunião, que seria marcada 

oportunamente, para que fosse feita uma avaliação sobre o impacto da pandemia em termos sociais, 

económicos e financeiros nas contas do município. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado José Guerra, que começou por referir que os serviços 
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veterinários da CMS tinham vindo a sentir um aumento de animais domésticos abandonados durante 

este período devido às várias alterações nas vidas pessoais dos proprietários e também devido ao 

desemprego. Perguntou se a situação da crise sanitária tinha levado à diminuição de doações às 

associações de apoio aos animais, e também se tinha havido um aumento significativo de pedidos de 

apoio à Câmara Municipal. Disse que tinha sido divulgado na imprensa e pelos órgãos policiais, o 

aumento significativo de casos de violência doméstica, e questionou se no Concelho se sentia também 

esse aumento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que o confinamento a que os habitantes tinham sido sujeitos tinha levado a que muitos, 

nessas circunstâncias, começassem a desenvolver problemas psíquico-mentais, e perguntou se havia 

alguma ligação entre os centros de saúde e a CMS relativamente a essa questão. Perguntou ainda se o 

Concelho de Sesimbra tinha algum aumento preocupante sobre esses casos e se tinha havido resposta a 

essas situações, nomeadamente a situações de depressão e de desistência de toma de medicação.  ------ 

 ----------  Foi cedida a palavra ao Deputado Sérgio Faias, que começou por dizer que relativamente à 

descrição do Presidente da CMS sobre a forma como tinha vindo a ser gerida a crise no Concelho de 

Sesimbra, e da articulação que se verificava com outras entidades, ressalvando o relevo do papel da AML, 

pela forma como se tinha vindo a articular com os diferentes municípios da região. ---------------------------- 

 ----------  De seguida, perguntou quantos funcionários tinham estado em regime de teletrabalho e quantos 

tinham estado em regime de apoio à família. Perguntou também se todos os funcionários em 

teletrabalho tinham os meios necessários para desempenhar as suas funções e de que forma tinha sido 

feita a articulação desses funcionários bem como o relatório das atividades do trabalho prestado. -------- 

 ---------- No caso dos funcionários que se tinham mantido em funcionamento e a exercer as suas funções 

no local habitual, perguntou que medidas tinham sido implementadas para mitigar o contágio junto dos 

mesmos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No que dizia respeito à higiene urbana, disse que por um lado verificava-se a redução da 

frequência de recolha de resíduos, que tinha sido vivamente anunciada pela Câmara, e os cidadãos 

tinham vindo a ter uma maior capacidade de adaptação, no entanto, no que dizia respeito à recolha dos 

ecopontos verificava-se que a situação não corria tão bem, e nesse sentido perguntou se essa situação e 

o pior funcionamento da recolha dos ecopontos já tinha sido reportada pela CM à Amarsul, e também se 

existia algum procedimento implementado com os funcionários da autarquia para que estes pudessem 

reportar essas situações à Câmara e por sua vez à Amarsul, e uma vez que os contentores dos resíduos 

eram um ponto de encontro em termos de cruzamento de muitas pessoas, questionou se estava a ser 
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realizada alguma desinfeção acrescida dos contentores e das áreas adjacentes. --------------------------------- 

 ---------- Referiu que os mercados municipais e o comércio local eram infraestruturas essenciais para 

garantir o funcionamento da economia local e para o abastecimento de produtos essenciais à população, 

eram também pontos de convergência de muitas pessoas, e nesse sentido solicitou esclarecimentos 

sobre de que forma tinha vindo a ser garantido as medidas mitigadoras de contagio nesses locais e quem 

tinha vindo a fiscalizar essas medidas. Perguntou também se a CM estava a distribuir equipamentos de 

proteção individual aos comerciantes e funcionários, tal como outras autarquias haviam feito, e se 

estavam previstas algumas ações de formação ou de divulgação junto desses comerciantes sobre as 

medidas que tinham saído e que alguns deles tinham dificuldade em perceber a forma como deviam gerir 

o seu pequeno comércio e loja protegendo-se a eles e aos seus clientes. ------------------------------------------ 

 ----------  Disse que esta crise sanitária tinha um considerável impacto na atividade económica de muitas 

empresas do Concelho principalmente tendo o turismo com um dos principais setores da economia da 

região, e nesse sentido perguntou se existia algum levantamento das empresas com dificuldades no 

concelho, que tivessem entrado em layoff ou que tivessem fechado definitivamente a sua atividade. 

Perguntou também se havia algum levantamento sobre o número de trabalhadores que estivessem em 

regime de layoff ou que tivessem sido alvo de despedimento, e se estava a ser preparado, juntos dos 

agentes dos diferentes setores da economia, os planos de implementação para que a retoma se pudesse 

fazer da forma possível mas com a retoma da economia.  -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que o Concelho dependia muito das atividades de Verão, e sendo as praias um dos 

principais catalisadores dessa atividade solicitou mais pormenores sobre a forma como estava a ser 

preparada essa questão, nomeadamente se os concessionários de praia iam estar abertos, quais as 

medidas de controlo de acesso às praias que se previam implementar, e de que forma seria reforçada a 

limpeza e higienização das mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Referiu também que na reunião realizada no dia 22 de abril, tinha sido destacado o papel 

imprescindível de muitas instituições de carater social na minimização dos impactos sociais desta crise, 

em particular o Centro Paroquial da Freguesia do Castelo e o Grupo Sócio Caritativo “Encontra a 

Esperança” da Freguesia da Quinta do Conde. Questionou de que forma é que cada uma das três Juntas 

de Freguesia se tinham vindo a envolver nesse apoio e de que forma tinham vindo a contribuir para 

satisfazer as necessidades da população. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Foi cedida a palavra novamente ao Presidente da CMS, que começou por responder às questões 

colocadas pelo Deputado Miguel Ribeiro, dizendo que durante a próxima semana, em função das 
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indicações que tinham saído e mantendo uma linha de alguma equidade entre aquilo que eram as 

determinações a nível nacional e as determinações a nível local, iriam tentar criar uma forma de a partir 

do dia 11 de maio poderem vir a ser abertos os locais designados na Resolução da Declaração de Estado 

de Calamidade, e perceberem como podia ficar a funcionar os que não podiam ser abertos. ----------------- 

 ---------- Disse que a questão dos cemitérios tinha sido já várias vezes levantada por inúmeras ocasiões por 

cidadãos e até por algumas associações de floristas, e aquilo que a anterior Declaração de Estado de 

Emergência e a atual Declaração de Estado de Calamidade definia era o número de pessoas que podiam 

estar dentro dos cemitérios para os funerais, e do ponto de vista de fruição dos próprios cemitérios não 

havia nada que mostrasse uma determinação mais específica. Aquilo que tinha sido o entendimento da 

maioria das Câmaras da AML era que fechando todos os serviços principais, desde arquivos, bibliotecas, o 

acesso ao Cabo de Espichel, o acesso às marginais e o acesso aos jardins e aos bancos, não faria sentido 

não se fechar o equipamento do cemitério. Acrescentou que isso tinha um peso cultural, pessoal e 

sentimental que era difícil, mas para já não se perspetivava que viesse a abrir tão cedo, na melhor das 

hipóteses podia-se considerar em abrir a partir de dia 11 de maio caso houvesse algumas regras que se 

pudessem implementar no quadro das regras que se iam implementar nos acessos às bibliotecas, ao 

arquivo, à Fortaleza e ao Castelo.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto à fiscalização das medidas, disse que não tinham em área alguma, nesta fase e neste 

quadro, estado a esgrimir argumentos sobre quem é que tinha competências sobre o quê, e portanto a 

postura dos municípios tinha vindo a ser de colaboração, de partilha e de intervenção com todos os 

agentes e com todas as autoridades. Acrescentou que o município não tinha capacidade para fazer a 

fiscalização de quem depositava os monos ao lado dos caixotes do lixo e muita mais dificuldade teria em 

fazer a fiscalização das pessoas que iam ou não para a praia e do número de pessoas que entravam numa 

superfície comercial segundo o rácio por metro quadrado que estava definido pela lei, isso era uma 

responsabilidade das forças de segurança que também não tinham o número suficiente de efetivos para 

o fazer. Disse ainda que o que se tinha vindo a utilizar era o bom senso, e era assim que devia de 

continuar porque era impossível fazer a fiscalização. Deu o exemplo de que se um cabeleireiro ou alguém 

fosse arranjar as unhas a partir da próxima segunda-feira, e se estivessem mais 10 pessoas dentro do 

estabelecimento, garantidamente que a Câmara não iria ter capacidade para andar a fiscalizar isso, e 

provavelmente a GNR também não. Essa era uma questão que as próprias pessoas e os empresários 

deviam de levar a sério como tinham vindo a fazer até então em Sesimbra. Acrescentou que em 

Sesimbra, grande parte do tecido empresarial, a restauração, tinha encerrado antes de ter sido emitida 
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qualquer medida de encerramento.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Relativamente à questão dos resíduos e do fenómeno dos monos, disse que neste momento uma 

das maiores dificuldades que tinham era a de fazer regressar o maior número de operacionais, porque 

mesmo os que estavam a trabalhar, como nas obras municipais e no serviço de trânsito, estavam a 

funcionar quase num regime de espelho, com equipas diferentes em cada um dos dias ou em cada 

semana, dependendo do serviço. Acrescentou que havia alocado um conjunto de funcionários 

operacionais à tarefa de desinfeção onde havia quase 10 equipas a fazer a desinfeção nos locais de 

maiores aglomerados, nomeadamente nos mercados, nas farmácias, nos multibancos, em frente às 

IPSS’S, em frente às grandes superfícies comerciais, e todos os funcionários que tinham vindo de um 

infindável número de setores do município tinham continuado a trabalhar todos os dias na recolha de 

resíduos nos jardins, na limpeza de bermas e passeios e nas obras municipais. Acrescentou que tinha 

existido dias em que houveram quase 10 equipas, incluindo das juntas de freguesia, que todos os seus 

operadores operacionais também se haviam disponibilizado para fazer parte dessas equipas, e hoje, quer 

com as ervas a crescer, com as limpezas dos terrenos que tinham de fazer e com o aumento do número 

de resíduos, teriam de fazer regressar esses operacionais mesmo com toda a dificuldade que isso iria 

representar do ponto de vista de alguma justiça comparativamente com outros colegas de outros 

setores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à fiscalização, disse que já tinham levantado, ainda antes da pandemia, um 

conjunto de autos com o reforço que era necessário fazer-se na divisão da fiscalização municipal, mas 

eram insuficientes porque estavam a aumentar as obras particulares. Disse também que era difícil de 

encontrar fiscais, e já o último concurso, que havia ocorrido em 2017, tinha ficado deserto porque o curso 

só era dado pela Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais (FEFAL), e os fiscais 

municipais recebiam o mesmo que um assistente técnico e então as pessoas preferiam ser assistentes 

técnicos do que fiscais municipais, porque “ainda por cima” tinham de ser eles a levantar os autos 

quando não se tratava de uma operação urbanística. Acrescentou que este era um problema que não iria 

ser resolvido neste período de pandemia nem no período pós pandemia, e percebiam a dificuldade 

porque as pessoas estavam em casa e muitas delas a limpar, a fazer remodelações e a tirar móveis. ------  

 ---------- Disse ainda que neste momento estavam a preparar um concurso para a desinfeção dos caixotes 

dos pontos de recolha de resíduos, fossem eles os indiferenciados ou seletivos, e acrescentou, já 

respondendo à questão colocada pelo Deputado Sérgio Faias sobre reportar as situações à Amarsul, que 

reportavam sempre à Amarsul mas nem sempre obtinham resposta, e uma das grandes dificuldades que 
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estavam a sentir neste momento com a recolha do lixo e com a recolha dos envolventes, era o facto de 

não poderem fazer depósitos na estação de transferência do pinhal do cabedal, pois por determinação do 

Ministério e da Agência Portuguesa do Ambiente tinham sido encerradas as estações de transferência e 

era tudo depositado em aterros ou com incineração, portanto todos os carros do lixo eram transportados 

pela Câmara, e a própria Amarsul nesse contexto já estava a dizer à ERSAR para rever as tarifas para este 

ano porque aquilo que eram os seus clientes, não ia chegar no quadro da pandemia. -------------------------- 

 ---------- Quanto à questão das creches, disse que as creches não eram do município e que o mesmo tinha 

o pré-escolar público que iria reabrir no dia 1 de junho. Disse também que a grande parte das assistentes 

operacionais e assistentes técnicas que davam apoio ao pré-escolar, estavam neste momento também 

em regime de espelho e muitas delas não estavam a fazer teletrabalho. Acrescentou que as refeições 

também eram preparadas por elas nos estabelecimentos de ensino e havia escolas que tinham de estar 

abertas para receber os filhos dos trabalhadores dos serviços essenciais, mas eram elas que a partir deste 

período, mesmo não estando a funcionar, iam ter de fazer a desinfeção de todas as escolas. ---------------- 

 ---------- Relativamente à questão colocada pelo Deputado Lobo da Silva sobre as medidas do 

desconfinamento, disse que os municípios recebiam antecipadamente as orientações da DGS e da 

Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) sobre aquilo que deviam ser as medidas a adotar nos 

locais de trabalho e sobre a proteção individual dos trabalhadores para o regresso às circunstâncias 

atuais. -  Disse que a próxima semana era de preparação e iam ter de ponderar serviço a serviço e se 

abriam serviços de atendimento com regras de distanciamento e de número de pessoas, porque o 

diploma para a Administração Pública Central dizia que eram os serviços desconcertados, mas o certo era 

que estava a fazer muita falta a abertura desses serviços. Acrescentou que todos os serviços já estavam a 

ter as respetivas proteções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Disse também que estava garantinda a proteção individual, e se todos os trabalhadores da 

câmara tivessem de regressar amanhã, havia garantidamente equipamentos de proteção individual, pelo 

menos até ao final do mês de junho, para todo o Universo de trabalhadores da Câmara Municipal. -------- 

 ----------  Referiu que ao abrirem a biblioteca, que era uma determinação que estava neste momento na 

Resolução do Estado de Calamidade, tinham de perceber quais eram as regras que iam colocar, porque se 

as pessoas tivessem de usar luvas teriam de ter luvas suficientes para distribuir, e tudo isso tinha de ser 

visto num curto espaço de tempo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  No que dizia respeito ao regresso dos trabalhadores disse que garantidamente não voltariam 

todos porque o regime de teletrabalha era obrigatório. ----------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Sobre a marcação da reunião e o impacto financeiro, disse que neste momento não tinham ainda 

condições e dados para essa reunião. Referiu que tinham agendado um conjunto de reuniões com 

empresas da área do turismo, nomeadamente da hotelaria, do setor marítimo turístico e também com 

representantes do alojamento local e da restauração. Acrescentou que não tinham dados de empresas 

em layoff e que há pouco tempo tinha sido confrontado com uma questão de uma jornalista sobre se 

tinha tido conhecimento sobre o encerramento da fábrica dos anzóis na Maçã. --------------------------------- 

 ---------- Disse que devido à ligação que o município tinha vindo a ter com as estruturas da Segurança 

Social, garantidamente que teriam acesso, com reserva de informação, a esses dados, mas neste 

momento aquilo que sabiam era que do setor do Turismo grande parte estava em layoff, mas também 

sabiam que havia uma série de trabalhadores sem contrato de trabalho nesse setor e muitos deles até 

estavam a receber apoio alimentar e de bens essenciais. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- No que dizia respeito às obras que o município tinha em conjunto com o Estado, disse que o 

Estado tinha de cumprir porque era uma pessoa de bem, assim como o município era uma pessoa de 

bem. Disse também que havia um conjunto de investimentos, como o da Escola Navegador Rodrigues 

Soromenho e a Unidade de Saúde de Sesimbra que estimava iniciar-se no final de setembro ou início de 

outubro, o Centro de Saúde da Quinta do Conde que segundo a informação que tinha seria para iniciar 

também até ao final deste ano. Acrescentou que se estava já a trabalhar no projeto do novo posto 

territorial da GNR e previa-se que o concurso fosse lançado no início de 2021, e o único equipamento 

sobre o qual a informação não estava tão clara era o Tribunal de Sesimbra, porque segundo a informação 

que tinham do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, estavam já há mais de um 

ano à espera da Portaria de Extensão de Encargos para que se pudesse lançar o concurso. -----------------  

 ---------- Quanto à questão sobre minimizar o impacto da pandemia na vida dos munícipes, disse que 

tinham vindo a olhar para essa questão sempre sob duas perspetivas, a primeira era a garantia de não 

colocarem em causa sobretudo os grandes investimentos, admitindo em tese que algumas tivessem de 

ser revistas em função de alguns apoios. Acrescentou que caso houvesse quebra da estrutura da receita, 

talvez se tivesse de se rever em baixa algumas das opções que teriam, quer nível de investimento quer ao 

nível de ações mais relevantes das GOP’S. A segunda era que tinham optado por não ter nenhum 

mediatismo, e deu o exemplo de que se a CM isentasse a tarifa fixa de água durante 4 meses para os 

consumidores domésticos perderia 650 mil euros. A CMS tinha uma receita na tarifa fixa muito idêntica 

àquela que tinha com a tarifa variável porque tinha muitos contratos devido à grande incidência da 

segunda habitação. Portanto, nunca seria uma boa medida para as famílias de Sesimbra haver uma 
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redução no âmbito da tarifa fixa, que era aquilo que a maior parte dos municípios tinham feito.  ----------- 

 ---------- Disse também que estavam disponíveis para avaliar essa questão numa perspetiva de retoma e 

até na perspetiva de gradação, ou seja, que pudesse haver uma percentagem maior num período 

imediatamente a seguir ao período de pandemia, e que as empresas retomassem mas de forma gradual, 

porque entretanto também já tinham recebido a informação de que aqueles que o tinham feito iam ter 

de justificar como é que iriam recuperar aquilo que tinham entregado agora. ------------------------------------  

 ---------- Disse que no quadro daquilo que era a recuperação de custos que tinham neste momento em 

curso, e até com o investimento que tinham vindo a fazer no setor da água, não queriam ser uns 

“populistas” ao fazer uma redução de 10% ou de 20% no 2º escalão, ou equiparar o 2º escalão ao 1º 

escalão durante 2 meses quando precisavam era que as empresas retomassem. Acrescentou que o que 

se perspetivava era ponderar onde é que podiam chegar com isso no binómio entre aquilo que era a 

sustentabilidade financeira do município, aquilo que era o sinal para a retoma eventual das empresas e 

aquilo que a ERSAR permitia. No caso das famílias, o que se perspetivava eventualmente era que pudesse 

haver um alargamento dos critérios que davam acesso ao tarifário social até ao final do ano, e isso 

garantia que aqueles que mais precisavam, por circunstâncias da atual circunstância, pudessem ter esse 

apoio por parte do Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente às questões colocadas pelo Deputado José Guerra sobre o abandono de animais e 

os apoios cedidos pelo município, disse que tinham vindo a ter de facto um aumento do número de 

animais abandonados e de necessidades de recolha. Nesse sentido, tinham vindo a fazer parcerias com 

entidades localizadas fora do concelho devido à incapacidade de resposta. Acrescentou que até ao canil 

estar pronto, não iam conseguir dar uma resposta adequada. --------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse também que a câmara não tinha diminuído nem retirado as doações às associações de 

apoio animal, nem às IPSS’S, à Componente de Apoio à Família ou aos planos de desenvolvimento 

desportivo com o pagamento de técnicos, a Câmara não tinha diminuído nem retirado nenhum apoio, até 

porque o mesmo era uma forma de mitigar o impacto nos movimentos associativos e associações que 

eram débeis do ponto de vista financeiro. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao apoio na área social, disse que tinham havido um apoio significativo, e neste 

momento, todos os pedidos e todas as procuras via município tinham vindo a ter resposta ao nível dos 

bens essenciais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No que dizia respeito ao aumento de problemas de ordem psicológica, disse que não tinha dados, 

e a informação que tinham do delegado de saúde era que já tinham sido reportados alguns desses 
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problemas mas havia uma linha de apoio psicológica criada exatamente para essas questões. -------------- 

 ---------- Disse que no quadro do voluntariado, da partilha e da participação das empresas e das pessoas 

nos bens essenciais, também tinha chegado à área animal rações que eram incluídas nos cabazes das 

pessoas que tinham animais e à instituição Bianca. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto à questão sobre os funcionários em teletrabalho, disse que tinham acesso aos dados por 

semana. Disse também que a opção tinha sido a de garantir os serviços essenciais e todos os outros 

tinham sido vistos individualmente tendo em conta as suas particularidades, as suas instalações e a 

respetiva função. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que havia um conjunto de pessoas em regime de teletrabalho com equipamento da 

Câmara e havia um conjunto significativo de trabalhadores a usar o seu próprio equipamento com acesso 

remoto ao equipamento do respetivo serviço, e havia ainda um conjunto de trabalhadores que 

pertenciam a grupos de risco, e mesmo a lei prevendo que tivessem de apresentar uma junta médica 

para não ir trabalhar, a Câmara tinha entendido que os mesmos deviam de ficar em casa devido à 

dificuldade que existia em obter as declarações e as juntas médicas.  ----------------------------------------------- 

 ---------- Disse que os serviços funcionavam de forma diferenciada. Havia serviços e setores em que havia 

uma pessoa a garantir o serviço uma vez por dia enquanto a restante equipa estava em teletrabalho, 

havia serviços em que a equipa estava toda em teletrabalho. Acrescentou que na segunda-feira podia 

enviar à AMS a informação semanal preenchida por cada um dos coordenadores e dirigentes dos serviços 

referente ao número de trabalhadores em regime presencial e a tempo inteiro, em regime presencial de 

rotatividade ou em regime de teletrabalho. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à questão da desinfeção acrescida, disse que estavam num processo de concurso 

para a desinfeção, porque os trabalhadores iam ter de retomar as suas funções, e estavam a fazer 

também a desinfeção junto aos contentores. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Relativamente aos mercados locais, disse tinham vindo a funcionar bem, e que por opção tinham 

um segurança em cada um dos mercados. Acrescentou que a Câmara tinha vindo a fornecer o 

equipamento para os operacionais dos mercados que tinham dificuldade em obter equipamento, mas 

não considerava razoável que a Câmara distribuísse as máscaras pelos clientes até porque eles tinham de 

entrar já com máscara colocada. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre a questão do Centro Paroquial e do Grupo Sócio Caritativo “Encontra a Esperança”, disse 

que tinham vindo a trabalhar com a Câmara e a articular com as Juntas de Freguesia em função daquilo 

que era a solidariedade que existia em cada uma das freguesias, das empresas e das próprias pessoas. -- 
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 ---------- Relativamente às praias, disse que era o “calcanhar de Aquiles” que teriam daqui a um mês. Disse 

também que já tinham tido uma reunião com o Capitão do Porto e outra reunião com a Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA) e com a Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços 

Marítimos (DGRM).Disse ainda que neste momento não havia nada em concreto, havia apenas 

preocupações que ainda não tinham solução. Garantidamente que teriam de ser tomadas medidas 

relativamente ao distanciamento e aos ajuntamentos, mas tinha de haver um bom senso porque era 

impossível que houvesse, de norte a sul do País, capacidade para ter as entradas das praias encerradas 

com acessos limitados e contabilizados à área, que segundo as contas da APA tinha de ser um raio de 12 

metros por pessoa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que o que tinham “em cima da mesa” era medidas que tinham de ser claras e universais, 

e tinham de esquecer a ideia de que ia haver militares a cada esquina da praia a controlar se a pessoa 

estava com 2 metros de distância das toalhas. Acrescentou que as próprias pessoas iam ter um papel 

mais pedagógico relativamente a essa questão. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que uma das questões que se estava a considerar, era o alargamento da área de concessão 

por forma a criar menos constrangimentos ao facto de terem de ter os toldos a uma certa distância uns 

dos outros, o que na Lagoa de Albufeira e no Meco até seria relativamente pacífico, mas em Sesimbra 

não seria tão fácil, particularmente na Praia da Califórnia porque nem sequer havia areia disponível para 

isso. ---- Disse que o equilíbrio entre aquilo que era a segurança das pessoas e o medo era complicado, 

porque iam ter pessoas com medo na praia e iam ter pessoas que se calhar não iam ter um mínimo de 

problemas em ter alguma falta de segurança, e entre esse equilíbrio é que iam ter de encontrar alguma 

resolução. Disse também que tinham equacionado que os acessos à praia tivessem alguma informação 

disponível, canalizando e direcionando as entradas e as saídas. ------------------------------------------------------- 

 ---------- A questão da higienização das praias também estava ainda a ser equacionado porque nem sequer 

estava definido ainda como é que tudo iria acontecer. Acrescentou que tinham uma vantagem por não 

terem ficado com as praias em 2019 e 2020, porque aqueles que tinha ficado tinham agora um problema 

acrescido.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que não existiam nadadores salvadores em número suficiente e ainda não sabiam 

como iriam resolver esse problema, mas os mesmos também não iam ter a tarefa de controlar essas 

medidas nas praias porque não tinham competência para isso e o próprio Instituto de Socorros e 

Náufragos (ISN) tinha dito que não o faria. ----------------------------------------------------------------------------------   



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 30  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 35 de 40 

 

 

 ---------- Interveio novamente o Deputado Lobo da Silva que disse que faltava responder a duas questões 

mas que iria entregar as mesmas à Mesa para que endereçasse ao Presidente da CMS. ----------------------- 

 ---------- De seguida, disse que relativamente à segurança nas praias, certamente que seriam as próprias 

pessoas a assumir o papel de fiscalizador deles próprios, e relativamente à recolha de lixo, disse que 

todos sabiam que as empresas e Câmaras estavam a trabalhar com menos pessoas em certas áreas, e 

apesar de a recolha do lixo ser fundamental, havia pessoas que tinham de ficar em casa para acompanhar 

os filhos, mas o problema era que a situação da recolha do lixo não vinha de agora mas sim já de há 

muitos meses e era impensável as pessoas agirem da forma que agiam. ------------------------------------------- 

 ---------- No que dizia respeito à questão que tinha colocado sobre os benefícios para os munícipes, disse 

que não queria dizer que tivessem de haver benefícios, apenas queriam saber se a Câmara previa alguns. 

Acrescentou que mais de 50% da população era de segunda habitação, e tinha vindo a haver um 

acréscimo de lixo e de consumo de água dessas pessoas. --------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, referiu que na reunião realizada no dia 22 de abril, tinha sugerido o agendamento de 

uma reunião com o Presidente da CMS, mas sabiam perfeitamente que não havia condições para que a 

mesma se realizasse já porque a Câmara ainda não tinha os elementos necessários para poder fazer essa 

explicação, contudo, ia ser uma reunião necessária e a CM ia ter de tomar medidas porque as receitas 

estavam a diminuir e as despesas estavam a aumentar devido à pandemia. Acrescentou que esse era um 

problema transversal a todas as forças políticas e todos tinham a obrigação de se envolver nessa matéria.

 ---------- Tomou novamente o uso da palavra o Presidente da CMS, que disse que fazia sentido terem mais 

dados sobre o desemprego e mais dados das empresas, assim como fazia sentido reunirem com as 

empresas do setor do turismo para perceberem também o ponto de situação e também as soluções que 

as próprias empresas podiam querer apontar. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente às contas do município, disse que isso era mais complexo porque encontravam-se 

numa situação extraordinária. Referiu que tinham perdido valor nos primeiros 3 meses no IMT em 

comparação com o período homólogo, o que era expectável porque não tinha havido escrituras no mês 

de março nem no mês de abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No que dizia respeito aos principais investimentos, disse que ainda estavam a avançar com mais 

celeridade. Acrescentou que as operações urbanísticas de maior dimensão, incluindo hotéis, estavam a 

avançar sem qualquer tipo de problema. A maior dificuldade até tinha sido do lado da Câmara porque os 

serviços estavam em teletrabalho dificultava um pouco a gestão. ---------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, a Presidente da AMS declarou aberto o Período da Ordem do Dia (POD), com o 1º 
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ponto da Ordem de Trabalhos – “Regulamento do Cineteatro Municipal João Mota – Projeto – 

Resultado da Consulta Pública”, e informou que este assunto tinha estado presente numa reunião 

realizada no dia 07 de janeiro com a Comissão de Líderes, com a Comissão Sociocultural e de Atividade 

Económica, bem como com o Técnico João Proença, que havia demonstrado conhecimento sobre o 

funcionamento do Cineteatro, como por exemplo na cedência do espaço para outras entidades, contudo 

tinham sido levantadas algumas dúvidas por parte dos membros das comissões relativamente a alguns 

aspetos da constituição dos artigos do regulamento e também sobre algumas designações que não 

estariam totalmente corretas ou que deviam de ser salvaguardadas. Nesse sentido, após a reunião tinha 

sido remetido um documento com as alterações ao regulamento à Vereadora Felicia Costa. ----------------- 

 ----------  Disse que a reunião para a qual estava proposta a deliberação sobre o regulamento tinha sido 

alterada e entretanto a AM tinha recebido por parte do Gabinete Juridico, um conjunto de justificações 

sobre as propostas de alterações apresentadas, e nesse entendimento tinha sido tido em conta a 

alteração da designação “Câmara Municipal” para “Município” bem como o acréscimo da designação 

politica e a dimensão religiosa, embora tivesse sido feita a justificação de que qualquer uma dessas áreas 

estava contextualizada na perspetiva de atividade cívica como também sempre tinham vindo a ser feitas 

atividades no Cineteatro de índole politico ou religioso. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Também tinha sido acrescentada a palavra “úteis” no contexto de “dias úteis”, que consideravam 

fundamental para a perceção do período em questão, bem como tinha sido solicitado a justificação para 

o termo “Entidades”, na medida em que podia ficar penalizada alguma entidade ou alguma organização 

que não estive contemplada nessa definição, mas como nunca tinha sido problemático a cedência do 

espaço a nenhuma instituição, o Gabinete Juridico não tinha apresentado nenhuma designação sobre o 

conceito “Entidades”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Também sobre o ponto n.º 1 do artigo 24º, que de acordo com os membros das comissões, fazia 

sentido que passasse para artigo 26º e que o mesmo fosse renumerado para manter a lógica e a 

organização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que na última reunião realizada por videoconferência no passado dia 27, tinha sido 

confirmada essa posição, ou seja, como a AM tinha a competência de poder apresentar as suas 

alterações, tinham considerado que não seria correto que tomassem a posição de reprovar o 

regulamento, mas sim que apresentassem as alterações pretendidas. Acrescentou que havia entrado em 

contacto com a Vereadora Felicia Costa para a informar sobre a posição e as posturas resultantes dessa 

reunião, que pareciam não ter substância para provocar uma nova consulta pública, e essa também era 
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uma preocupação residual que havia por parte dos membros das comissões. ------------------------------------ 

 ---------- Informou que na primeira reunião também tinham sido solicitados mais dois documentos, que 

entretanto já tinham recebido, nomeadamente o balanço da atividade do cineteatro e a tabela de preços.

 ---------- Concluiu dizendo que estavam na condição positiva de fazer a inclusão dos pontos sugeridos no 

Regulamento do Cineteatro, e cedeu o uso da palavra ao Coordenador da Comissão Sociocultural, 

Deputado Rui Rodrigues, para que este fizesse também um ponto sobre a situação. --------------------------- 

 ---------- O Deputado Rui Rodrigues começou por dizer que a Presidente da AMS já havia relatado, e bem, 

todo o processo de análise que tinha sido feito pelas comissões ao respetivo regulamento. ------------------ 

 ---------- Referiu que a CDU estaria disponível para deliberar sobre a aprovação do regulamento da forma 

como o mesmo tinha sido endereçado pela CMS, no entanto, por parte dos outros grupos políticos tinha-

se entendido que no Capítulo III, no n.º 1 do artigo 21º, onde se lia: “…atos protocolares de interesse 

público e outros eventos de cariz sociocultural” se passasse a ler: “…atos protocolares de interesse público 

e outros eventos de cariz sociocultural, políticos ou religiosos.”, e devido ao facto de esses dois termos 

terem sido inseridos, considerava que estavam em condições de votar sobre o Regulamento. --------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Miguel Ribeiro, que disse que não via necessidade de 

acrescentar nada uma vez que a Presidente já tinha feito uma descrição mais que completa sobre todas 

as questões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, colocado a votação, a Assembleia Municipal de Sesimbra aprovou, por unanimidade, 

a Proposta da Câmara Municipal de Regulamento do Cineteatro Municipal João Mota com a introdução 

das seguintes alterações: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1. Acrescentar no que respeita ao n.º1 do art.º3.º (“Fins”) as áreas político e religiosa passando a 

redação a ficar do seguinte modo: “O Cineteatro João Mota é um espaço destinado à promoção e 

realização de atividades e eventos nos domínios da cultura, das artes, da educação e do desenvolvimento 

social, cívico, político e religioso.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2. Substituir nas alíneas d) e h) do n.º 1 do art.º 4.º (“Definições”) “Câmara Municipal” por 

“Município”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 3. Acrescentar no articulado do Regulamento a palavra “úteis” sempre que estão em causa 

prazos; 4. Acrescentar na alínea h) do art.º 20.º (“Proibições”) a frase “exceto nos casos previstos na lei” 

passando a redação da alínea a ficar do seguinte modo: “A entrada de animais, exceto nos casos previstos 

na Lei;” 5. Transitar o n.º 1 do art.º 24º para o n.º 1 para o art.º 26.º;



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 30  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 38 de 40 

 

 

 ---------- 6. Alterar a redação do n.º 3 do art.º 24º (“Pedido de cedência”) passando a ficar com a seguinte 

redação: “Cada entidade só pode usufruir de 3 utilizações efetivas por cada ano civil.”  -----------------------  

 ---------- 7. Agregar num só artigo os art.ºs 25.º e 26.º;  ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 8. Alterar a redação dos n.ºs 1, 2 e 3, bem como a numeração e organização do art.º 25º, 

passando o art.º 25º a ficar do seguinte modo: ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Artigo 25.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Apreciação do pedido  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1-A cedência dos espaços e equipamentos depende de deliberação da Câmara Municipal, 

podendo esta competência ser delegada no Presidente da Câmara, com possibilidade de subdelegação 

nos Vereadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2-A análise do pedido de cedência tem em conta a natureza do evento e a disponibilidade do 

espaço e dos meios, de acordo com os seguintes critérios: ------------------------------------------------------------- 

 ---------- a) Os eventos internos têm prevalência sobre as coproduções e eventos externos.   ----------------- 

 ---------- b) Caso se verifique a ocorrência de pedidos para datas coincidentes, será dada preferência pela 

seguinte ordem: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- I. Coproduções; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- II. Eventos externos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- c) Subsistindo, ainda assim, pedidos em datas coincidentes será dada preferência aos eventos 

promovidos por pessoas singulares ou coletivas domiciliadas ou sedeadas no Concelho de Sesimbra, e, 

por último, atender-se-á ao pedido efetuado em primeiro lugar.  ---------------------------------------------------- 

 ---------- 3- O pedido de cedência é indeferido quando não estejam cumpridas as condições previstas no 

presente Regulamento e quando se verifique que em anteriores cedências a entidade requerente não 

cumpriu os seus deveres.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 4- A cedência é autorizada pelo período requerido para a duração do evento. ------------------------- 

 ---------- 5- A cedência deve ser comunicada ao requerente com a indicação das condições definidas, 

nomeadamente do prazo para a obtenção do título de cedência e respetivo pagamento se ao mesmo 

houver lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 6- A emissão do título depende do pagamento devido ou apenas de deliberação da Câmara 

Municipal no caso de cedência a título gratuito. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 7- O pagamento deve ser efetuado até 3 dias úteis antes da realização do evento. -------------------  
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 ---------- 9. Renumerar os artigos seguintes; --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 10. Atualizar o respetivo índice. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Logo após, a Presidente deu continuidade ao POD com o 2º ponto da Ordem de Trabalhos: 

Contratação de Empréstimo de Curto Prazo até 2 milhões de euros (dois milhões de euros) – Condições 

contratuais, e informou que na reunião realizada por videoconferência com o Presidente da CM, não 

tinha existido nenhuma objeção uma vez que se tratava de uma situação que já tinha sido abordada 

anteriormente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida hão havendo a intenção de ninguém de intervir, e colocada à votação, a Assembleia 

Municipal de Sesimbra autorizou, sob proposta da Câmara Municipal, por unanimidade, a contratação 

do empréstimo bancário de curto prazo, até 2 milhões de Euros (dois milhões de euros), junto do Banco 

Millennium BCP, nas seguintes condições constantes do relatório de análise de propostas: ---------------- 

 ---------- 1. Finalidade: Apoio de Tesouraria. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2. Natureza do Empréstimo: Abertura de Crédito em regime de conta corrente. ---------------------- 

 ---------- 3. Montante: até 2.000.000 Euros (Dois Milhões de Euros). -------------------------------------------------- 

 ---------- 4. Prazo: Até 31 de dezembro de 2020. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 5. Taxa de juro: Euribor 6 meses (180 dias) + spread a 0,15%. ----------------------------------------------- 

 ---------- Quando a componente variável da taxa de juro (o indexante) é negativa, considera-se que a 

mesma corresponde a 0% (zero por cento) sendo a taxa de juro aplicável determinada pela adição a este 

valor da componente fixa da taxa de juro, ou seja, da margem (spread) definida, correspondendo esta ao 

valor acordado que pretende refletir o risco associado à operação de crédito tal como foi avaliado no 

momento da respetiva contratação. No início de cada período de contagem de juros, com 

arredondamento à milésima, sendo tal arredondamento feito por excesso quando a quarta casa decimal 

for igual ou superior a cinco e por defeito quando a quarta casa decimal for inferior a cinco acrescida de 

uma margem spread.6. Pagamento de juros: Postecipadamente, com periodicidade mensal calculados dia 

a dia tomando como base um ano de 360 dias e o número real de dias decorrido desde o início do 

período de contagem de juros. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 7. Reembolso de Capital: Reembolso do capital utilizado até 31.12.2020. ------------------------------- 

 ---------- 8. Garantia: As previstas na Lei das Finanças Locais. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- 9. Comissões: Isenção de Comissões, a saber: de Gestão de Organização; de Alteração Contratual; 

de Imobilização. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 10. Validade da proposta: 60 dias, a contar da data da proposta enviada em 17/3/2020. -----------  
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 ---------- Não havendo mais nada a tratar, foi encerrado o “Período da Ordem de Trabalhos”, e foi 

solicitado pelo Rui Rodrigues a dispensa da leitura da ata em minuta da presente reunião, que aqui se dá 

como inteiramente reproduzida para todos os devidos e legais efeitos, tendo a mesma sido considerada 

aprovada, por unanimidade, procedendo-se à respetiva assinatura. ------------------------------------------------- 

 ---------- Seguidamente, a Presidente da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão eram vinte 

horas do dia dois de maio de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, pelos Secretários e 

pelos Membros que o desejarem fazer. 

   

 

 

 

 

 

 

 


