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 ATA DA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

SESIMBRA, REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020 

 ---------- Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2020, no Auditório Conde de Ferreira, realizou-se a 

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

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

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

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

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

 ---------- 2. Procedimentos concursais para provimento de cargos dirigentes – Designação de júris;

 ---------- 3. Atribuição de distinção “Pescador profissional – Mais Jovem”; ---------------------------------------- 

 ---------- 4. Candidatura ao Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020 com o Projeto “Jovens em 

Movimento… pela Europ@. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Pelo Grupo Municipal da CDU - Joaquina Odete Martins da Graça, João Carlos do Carmo Valente, 

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

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

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

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

Luísa Margarida Cagica Carvalho, João Filipe Paulo Pólvora, Andredina Gomes Cardoso e Bertina Pereira 

João Duarte; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

o substituto da Presidente da Junta de Freguesia do Castelo, João André Faria Ribeiro e a substituta do 

Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, Liliana Filipa Alves Martins. ----------------------------- 

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

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

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

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

 ---------- Informou em seguida que Fernando José Mestre Patrício informara que, por motivos 

profissionais, não podia comparecer estando presente, em sua substituição, o Deputado Municipal Álvaro 

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

 ---------- Justificou a ausência do Deputado Paulo do Carmo de Sá Caetano, por razões de ordem 

profissional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Justificou também a ausência do Vereador Sérgio Marcelino por razões de ordem familiar. -------- 

 ---------- A Presidente da AMS cumprimentou ainda o jovem representante de um Projeto do Parlamento 

dinamizado pela Assembleia da República e que tinha sido eleito Presidente da Mesa da Assembleia na 

zona distrital, embora não sendo um representante do Concelho de Sesimbra, desejando-lhe votos de um 

bom trabalho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Submeteu depois à votação a ata da sessão extraordinária de 16 de novembro de 2018, tendo 

sido aprovada por por maioria, com vinte e um votos a favor (11 CDU, 5 PS, 2 PSD, 2 MSU e 1 BE) e duas 

abstenções (1 CDU e 1 PS). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Submeteu depois à votação a ata da segunda reunião da sessão ordinária de dezembro de 2018 

realizada no dia 25 de janeiro de 2019, tendo sido aprovada por maioria, com vinte e um votos a favor 

(11 CDU, 5 PS, 2 PSD, 2 MSU e 1 BE) e duas abstenções (1 CDU e 1 PS). ---------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, a alteração da Ordem do Dia, adiando para a 

sessão extraordinária a realizar no dia 18 de março de 2020, o ponto “Apreciação da Atividade 

Municipal”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Resende: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “No dia 29 de janeiro morreu aos 71 anos de idade o poeta e tradutor Manuel Resende, um dos 

mais ilustres escritores portugueses do nosso tempo. Por culpa própria é pouco conhecido do grande 

público, mas deixou-nos uma obra poética importante incluída na sua Poesia Reunida publicada por 

iniciativa de alguns amigos e admiradores pelas Edições Cotovia Traduziu de forma exemplar autores tão 

diversos como Shakespeare, Marx, Brecht, Freud, Keynes ou Kavafis (este diretamente do grego) com a 

dedicação de quem queria penetrar de forma segura no seu pensamento. Era um homem de enorme 

talento, inteligência e generosidade que cedo despertou nas lutas estudantis na Universidade do Porto 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº29  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 3 de 72 

 

 

para o combate à ditadura e para a intervenção cívica. Foi fundador da Liga Comunista Internacionalista e 

desempenhou funções de tradutor na União Europeia durante várias décadas. ----------------------------------- 

 ---------- A Assembleia Municipal de Sesimbra reunida no dia 28 de Fevereiro de 2020 manifesta um voto 

de pesar pela sua morte e envia à família e amigos as mais sentidas condolências. ----------------------------- 

 ---------- Enviar para conhecimento: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas de Freguesia do Concelho e Órgão de comunicação local e 

regional.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

falecimento de Manuel Resende e guardou um minuto de silêncio em sua memória. -------------------------- 

 ---------- Em seguida, foi feita a leitura do Voto de Pesar pelo falecimento de Álvaro Roque de Pinho 

Bissaia Barreto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Nasceu em Lisboa, a 1 de Janeiro de 1936, tendo-se licenciado em Engenharia Civil, pelo Instituto 

Superior Técnico, em 1959, aos 23 anos de idade. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Iniciou um brilhante percurso profissional e uma longa e reconhecida carreira como gestor, tendo 

sido recrutado logo após a sua licenciatura para o grupo CUF, onde desenvolveu durante dez anos a sua 

atividade profissional como consultor de projetos de engenharia industriais. -------------------------------------- 

 ---------- Logo em Julho de 1967 foi reconhecido profissionalmente pelo Presidente da República 

Portuguesa, que o distinguiu como Comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola e Industrial. ------------ 

 ---------- Em 1970 foi nomeado diretor administrativo da Lisnave e em 1971 passou a administrador 

delegado da Setenave, cargo esse desempenhado até à nacionalização da empresa, após o 25 de Abril. -- 

 ---------- Em 1974, aderiu ao Partido Popular Democrático, logo após a sua fundação e ao longo de toda a 

sua vida, tendo sido também um das grandes referências. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Iniciou a sua atividade política em 22 de Novembro de 1978, quendo exerceu pela primeira vez 

funções governativas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Entre Janeiro de 1990 e Julho de 2004, exerceu funções de deputado na Assembleia da República, 

onde integrou e se distinguiu nas várias comissões parlamentares. -------------------------------------------------- 

 ---------- O histórico do PSD foi ministro com Mota Pinto, Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Mário Soares, 

Cavaco Silva (duas vezes) e, por último, Pedro Santana Lopes, tendo desempenhado o lugar de ministro de 

Estado, da Economia e do Trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Eng.º Álvaro Barreto teve uma vida ao serviço de Portugal, tendo-se notabilizado como gestor e 

como governante, colocando o melhor do seu saber, talento e trabalho ao serviço de Portugal, do 
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desenvolvimento da economia portuguesa e um dos responsáveis pelo processo de negociação da adesão 

de Portugal à CEE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O seu saber e a sua obra foram igualmente reconhecidos não só em Portugal, mas pela Europa: O 

governo da Itália, Bélgica, Noruega e Islândia com a distinção da Grande Cruz. ---------------------------------- 

 ---------- Assim este HOMEM CULTO E MULTIFACETADO, deixou-nos em 10 de Fevereiro aos 84 anos de 

idade. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Neste sentido, a Assembleia Municipal de Sesimbra, delibera na sua sessão de 28 de Fevereiro de 

2020: --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Prestar um minuto de silêncio pelo falecimento de Álvaro Barreto. -------------------------------------- 

 ---------- - Remeter o presente voto à sua família e ao PPD/PSD.” ------------------------------------------------------ 

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

falecimento de Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto e guardou um minuto de silêncio em sua memória.

 ---------- Foi feita ainda a leitura do Voto de Pesar pelo falecimento de Joaquim Pina Moura: --------------- 

 ---------- “No passado dia 20 de fevereiro de 2020 faleceu Joaquim Pina Moura. ---------------------------------- 

 ---------- Joaquim Pina Moura nasceu em Loriga, Seia, em 22 de fevereiro de 1952. Começou por estudar 

Engenharia Mecânica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde foi dirigente da 

Associação de Estudantes, contudo acabou por se mudar para Economia, tendo-se licenciado no Instituto 

Superior de Ciências Económicas e Financeiras da Universidade Técnica de Lisboa. Na mesma instituição 

obteve uma pós-graduação em Economia Monetária e Financeira, e exerceu funções docentes, como 

Assistente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Filiado no Partido Comunista Português a partir de 1972, tomou parte da Comissão Nacional do III 

Congresso da Oposição Democrática, em Aveiro, em 1973. Foi então que se candidatou nas listas das 

Comissões Democráticas Eleitorais (CDE) às eleições para a Assembleia Nacional. Após o 25 de abril de 

1974 dirigiu no Porto a União dos Estudantes Comunistas.  ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Mais tarde, em 1992 fundava a Plataforma de Esquerda, acabando por aderir ao Partido 

Socialista, em 1995. Integrou em seguida os Governos do Primeiro-Ministro António Guterres, tendo 

ocupado os cargos de Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, no XIII Governo Constitucional, 

até 1997, ano da sua nomeação como Ministro da Economia, chegando a acumular com a pasta da 

Finanças, a partir de 1999 e até 2001. Foi Deputado à Assembleia da República, pelos círculos do Porto, de 

Lisboa e da Guarda entre 1995 e 2007. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi Professor Catedrático Convidado do ISEG e do ISG - Instituto Superior de Gestão, desde 2005, 
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consultor externo do Conselho de Administração do Banco Comercial Português, vogal do Conselho de 

Administração da Galp Energia e presidente da Iberdrola Portugal, desde 2004. Pina Moura foi ainda 

presidente do Conselho de Governadores do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento.---------- 

 ---------- Por estes motivos, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida a 28 de fevereiro de 2020, 

manifesta o seu mais profundo pesar pela morte de Joaquim Pina Moura e transmite a todos os familiares 

e amigos as suas mais sentidas condolências. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 ---------- Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho de Sesimbra; 

Assembleia da República; Partido Socialista; Comunicação social local e regional.” ------------------------------  

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

falecimento de Joaquim Pina Moura e guardou um minuto de silêncio em sua memória. --------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS deu início à apresentação da Saudação subordinada ao título “Dia 

Internacional da Mulher – 8 de Março”, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------ 

 ---------- “Com a instauração da Democracia, em 25 de Abril de 1974, as mulheres passaram a ser 

consideradas pelo direito como seres humanos iguais em direitos, em relação aos homens. O acesso 

generalizado, a métodos anticoncecionais passados 60 anos, e os progressos em vários domínios muito 

contribuíram para alterações significativas no estatuto da mulher e nas suas relações na sociedade ao 

longo dos tempos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Ano Internacional da Mulher foi designado pela ONU em 1975, tendo o dia 08 de março sido 

adotado, com a finalidade de lembrar as conquistas sociais, políticas e económicas das mulheres, 

independentemente de divisões nacionais, étnicas, linguísticas, culturais, económicas ou políticas. --------- 

 ---------- Hoje, mais do que nunca  a afirmação do Dia Internacional da Mulher é fundamental não só para 

homenagear as mulheres que, antes de nós, lutaram pela liberdade e pela igualdade, pela conquista dos 

direitos das mulheres e contra a discriminação, mas sobretudo, para dar voz a todas as mulheres que se 

remetem ao silêncio e ao medo onde se aprofunda a violência contra as mulheres.  ---------------------------- 

 ---------- Comemorar o Dia Internacional da Mulher é o reforço da importância de ser mulher, a sua 

valorização e o respeito que merecem, por si enquanto mulheres e ao seu corpo e pelo Estado, face ao 

flagelo da violência doméstica, abusos;  àquelas  mulheres cuja resiliência lhes permite a força necessária, 

e para as que se insurgem contra as violências físicas, morais e sexuais ainda hoje sofridas.  ----------------- 

 ---------- É querer e crer que o seu envolvimento é cada vez mais necessário na organização social e política 

contra os preconceitos na sociedade, pela dignidade humana e pelos seus inalienáveis direitos que 
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contribuem para a sua emancipação.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Muito se fez, mas comemorar o 8 de março é reconhecer as razões políticas que deram e 

continuam a dar sentido nos dias de hoje ao Dia Internacional da mulher e que se encontram bem 

patentes na agenda política na luta pela construção de alternativas transformadoras da sociedade 

perante as desigualdades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Desigualdades que se refletem na discriminação das mulheres enquanto mulheres, mães e filhas; 

enquanto profissionais, dirigentes e, ou autarcas, nos diferentes papeis que assumem na sociedade, na 

sobrecarga da organização e no desempenho das tarefas domésticas, no cuidado com os filhos, a sua 

educação ou com os seus pais idosos, com reflexos a nível laboral;  -------------------------------------------------- 

 ---------- Persistem ainda situações discriminatórias, seja na educação, na saúde ou das pensões de 

reforma, seja no trabalho precário e salários mais baixos, com consequências na organização da vida, 

nomeadamente, dos jovens casais impedidos de decidir o momento e o número de filhos que desejam face 

à instabilidade no emprego; no acesso (não acesso) das mulheres a cargos de direção e na participação 

social que não estão desligados de fatores políticos, económicos e sociais que ainda permanecem. -------- 

 ---------- É urgente melhorar as suas condições de vida, os direitos de maternidade e paternidade, os 

direitos das crianças às escolas, creches e tempos livres; flexibilidade no tempo de permanência no local 

de trabalho sem perda de remuneração e combate à desregulação dos horários de trabalho, no direito do 

acompanhamento e apoio à família; o reforço do direito do acompanhamento e apoio à família; no direito 

de ser mulher nas diferentes dimensões e na capacidade de aspirar à sua realização enquanto ser Mulher 

e indivíduo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Assembleia Municipal de Sesimbra na sua sessão ordinária do dia 28 de Fevereiro de 2020 

delibera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 1.Saudar todas as mulheres e o dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, pela luta pelos 

direitos das mulheres; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2.Saudar as manifestações das mulheres como afirmação de uma força social empenhada na 

promoção de valores como o respeito mútuo, a igualdade e a solidariedade; ------------------------------------- 

 ---------- 3.Saudar todos os homens e mulheres que lutam contra a violência da mulher, a violência 

doméstica e a discriminação, pela justiça social, pelo progresso do País e pela paz no mundo. --------------- 

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

 ---------- Grupos Parlamentares da Assembleia da República; Comissão Parlamentar de Direitos, Liberdades 

e Garantias; MDM - Movimento Democrático de Mulheres; MSD – Mulheres Sociais-democratas; DNMS - 
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Departamento Nacional de Mulheres Socialistas; Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género; 

Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego; Câmara Municipal de Sesimbra; Assembleias de 

freguesia do concelho; Juntas de freguesia do concelho; Comunicação Social Local e Regional.” -------------  

 ---------- A Presidente começou por dizer que se tratava de um documento que enaltecias as lutas e 

conquistas da Mulher na sua afirmação na sociedade. Disse que esta saudação envolvia também os 

homens naquilo que dizia respeito às lutas partilhadas de igual modo, nomeadamente naquilo que se 

referia contra a violência da mulher, a violência doméstica e discriminação Disse também que se tinha 

presente grandes desigualdades que ainda hoje eram devidamente quantificadas, devidamente 

registadas e denunciadas entre aquilo que era o trabalho remunerado de homem e mulher, entre aquilo 

que era a sua prestação pública relativamente aos órgãos políticos e de gestão, sejam empresariais ou 

associativos. Salientou que a mulher tinha ainda uma grande luta no seu horizonte. ---------------------------  

 ------------ Tomou do uso da palavra o Deputado Sérgio Faias, que cumprimentou todos os presentes e 

informou que ontem, tinha tomado posse, pela primeira vez, a Comissão Política do Departamento das 

Mulheres Socialistas do concelho de Sesimbra, uma estrutura político-partidária inexistente até este 

momento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que comemorar o Dia Internacional da Mulher era hoje, mais importante que nunca, devido às questões 

de violência doméstica e violência do namoro nos jovens, que estava a acontecer de tal forma que alguns 

consideravam normal. Salientou que persistiam situações ainda discriminatórias e que era cada vez mais 

importante, não só no acesso e não acesso no caso de cargos de Direção e participação social que não 

estavam desligados de fatores políticos e económicos e sociais que ainda permaneciam em relação à 

mulher mas também nos locais de trabalho que tinham a ver com o acompanhamento e apoio à família, 

não só no que dizia respeito às crianças e jovens mas também como medida de acompanhamento 

necessária cada vez mais aos idosos. Disse que era cada vez mais importante o reforço e o direito deste 

acompanhamento à família em que as mulheres muitas vezes, eram compulsivamente obrigadas a estar e 

a ter algumas questões laborais em que era preciso combater esta desregulação dos horários de trabalho 

e de direitos de acompanhamento. A Deputada fez questão de saudar o MDM (Movimento Democrático 

de Mulheres), que era um dos Movimentos das mulheres de Sesimbra e que iria estar em manifestação, 

assim como outras, no próximo dia 08 de março. -------------------------------------------------------------------------    

 ---------- Interveio o Deputado Miguel Ribeiro, que cumprimentou todos os presentes e disse eta 

Saudação era muito importante, com a qual o MSU se identificava, uma vez que privilegiava todo o 
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processo de igualdade entre homens e mulheres. O Deputado fez questão de salientar a importância do 

dia 08 de março por duas razões muito particulares, que apesar de já terem sido mencionadas, nunca era 

demais reitera-las. Disse que apesar de as mulheres terem conquistado, especialmente após o 25 de 

Abril, um lugar de maior igualdade em relação aos homens, continuava a verificar-se uma evidente 

desigualdade, quer em termos de direito ao trabalho, quer em termos de integração social. 

Relativamente à violência exercida contra as mulheres, disse que continuava a verificar-se ainda muito 

nos dias de hoje e salientou as penas para os infratores para este tipo de crime que, na sua perspetiva, 

deveria ser efetiva. Disse que a questão da integração social das mulheres apelava também a um 

combate ao isolamento, que viviam este drama sozinhas e muitas das vezes nem apresentavam queixa, 

remetendo-se à sua vida, havendo depois as consequências que todos conheciam como o aumento do 

número de mortes por violência doméstica. O Deputado deixou ainda uma palavra de grande relevância 

para a eleição da nova Secretária-geral da CGTP intersindical, que era também um dado importante na 

afirmação feminina. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Lobo da Silva que cumprimentou todos os presentes e disse 

que nunca era demais saudar o Dia Internacional da Mulher e que o Estado Português ainda estava muito 

aquém daquilo que se poderia fazer pelos direitos das mulheres. Referiu que bastava ver em relação à 

questão da violência doméstica, que quando a mulher era violentada na sua própria casa e se queixava, 

era a própria que tinha de sair, normalmente para uma casa-abrigo. O Deputado questionou se teria de 

ser a mulher a abandonar o lar e fazer-se acompanhar pelos filhos e que se tratava de uma questão 

discriminatória que tinha de acabar de uma vez por todas. -------------------------------------------------------------   

 ---------- Interveio o Deputado José Guerra, que cumprimentou todos os presentes e disse que o Bloco de 

Esquerda sempre estivera neste combate e que não só apoiava a luta das mulheres como também no 

preenchimento de dados como a ajuda do homem na criação dos filhos e no número de mulheres que 

eram violadas pelo próprio marido, situações que eram necessárias serem debatidas para que não 

acontecessem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal de Sesimbra aprovou, por unanimidade e aclamação, a 

Saudação subordinada ao título “Dia Internacional da Mulher – 8 de Março”. ------------------------------------ 

 ---------- Foi dado início ao documento seguinte, a Moção com o título “Pela Contratação Pública e 

Fixação de Médicos no Serviço Nacional de Saúde” cujo conteúdo é o seguinte: -------------------------------- 

 ---------- “Foi noticiado pelos jornais a existência de demoras no atendimento de utentes transportados em 

ambulâncias nas urgências do Hospital de São Bernardo, em Setúbal. ---------------------------------------------- 
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 ---------- Igualmente, o serviço de urgência Pediátrica do Hospital Garcia de Orta em Almada tem estado 

encerrado aos fins de semana, admitindo a Administração que este fecho ao fim-de-semana possa ocorrer 

pelo menos por 6 meses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Considerando face ao contexto, também a urgência da efetiva concretização do Hospital do 

Seixal. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- É necessário que o Governo ponha em prática as medidas preconizadas para captar e fixar 

profissionais nestes Hospitais, garantindo o pleno funcionamento de todos os serviços. ----------------------- 

 ---------- Não obstante uma nova Lei de bases da Saúde e registando nós que o orçamento prevê também o 

reforço de 8.400 profissionais para o SNS em 2020 e 2021, sendo que no próximo ano deverão ser 

contratados cerca de 4.000, e que os profissionais que fazem serviço de urgência vão receber mais pelas 

horas extra.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Atendendo ainda a que o Governo prevê substituir gradualmente o recurso a empresas de 

trabalho temporário e de subcontratação de profissionais de saúde, no entanto, são necessárias medidas 

imediatas para garantir o pleno funcionamento dos serviços de urgências. ---------------------------------------- 

 ---------- Face ao exposto, exige-se ao Governo: ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1- O reforço das equipas médicas e de enfermeiros (USF/UCSP/UCC); ------------------------------------- 

 ---------- 2- O alargamento dos horários das unidades de saúde (até às 23h, por exemplo), evitando a 

deslocação dos sesimbrenses para o S.U do HGO ou São Bernardo, muitas vezes desnecessariamente, por 

simples ausência de resposta nos CSP. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 3-Tomada de medidas urgentes para garantir o pleno funcionamento, em permanência, das 

urgências dos dois hospitais; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 4-Celeridade na contratação efetiva dos profissionais necessários à manutenção dos serviços, 

garantindo a sua qualidade para os utentes; ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 5- Melhoria efetiva das carreiras e condições de trabalho dos profissionais de saúde, de forma a 

fixá-los no SNS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Presidente da Assembleia da República; Ministro da Saúde; Grupos Parlamentares da Assembleia 

da República; Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Saúde da Quinta do Conde; Câmara Municipal 

de Sesimbra; Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho de Sesimbra; Comunicação Social Local e 

Regional.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse que esta matéria havia sido apreciada e discutida ao nível da 
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Comissão Sociocultural, cedendo a palavra ao Coordenador da mesma. -------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Rui João Rodrigues que cumprimentou todos os presentes e disse que esta Moção 

tinha sido inicialmente apresentada pelo Grupo Político do Bloco de Esquerda, que posteriormente havia 

“baixado” à Comissão “3” para ser melhorada, tendo sido feitas várias alterações e que hoje havia 

condições para ser votada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Interveio a Deputada Andredina Cardoso que cumprimentou todos os presentes e disse que 

apesar das alterações feitas ao documento, havia ainda problemas que persistiam no novo Orçamento de 

Estado, a nível de recursos da saúde nas várias áreas mas a realidade era que se sabia que estas questões 

não se resolviam de uma só vez e que havia coisas que ao longo dos anos se tinham alterado no Concelho 

de Sesimbra e do distrito, embora houvesse algumas necessidades sentidas pela população, tendo por 

base o fecho das urgências pediátrica em Almada e do atendimento no hospital de Setúbal, apesar de 

estarem já preconizadas algumas medidas que iriam ao encontro das respostas necessárias. ---------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Lobo da Silva que disse que o Grupo Municipal do PSD 

votaria favoravelmente esta Moção mas que não deixaria de estar atento à questão do hospital de 

Setúbal e da urgência pediátrica em Almada bem como às verbas inscritas no Ministério da Saúde no 

Orçamento de 2020, em que grande parte destas verbas não serão para investimentos mas sim 

canalizadas quase na totalidade para pagamento de dívidas a fornecedores que mais uma vez batia um 

recorde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado Miguel Ribeiro que disse que o voto do MSU seria favorável e que havia 

sido anunciado que o Governo previa um aumento ao nível da Saúde mas era sabido que esse 

investimento, face às necessidades das populações, ficaria muito aquém e questionou, se o setor da 

Saúde continuava com graves dificuldades e se grande parte do orçamento para esta área se destinava a 

pagar a fornecedores, porquê ter-se um excedente orçamental quando o mesmo podia ser melhor 

aplicado em setores como a Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS aproveitou a oportunidade para dizer que estava a ser preparada uma 

Sessão Temática sobre a Saúde no próximo mês de setembro onde a partilha de responsabilidade dessa 

matéria seria mais apropriada. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Moção subordinada ao 

título “Pela Contratação Pública e Fixação de Médicos no Serviço Nacional de Saúde”. ----------------------  

 ---------- Teve início a análise da Moção do Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas Michel 

Giacometti sobre as deficientes condições de funcionamento da escola Básica e Secundária Michel 
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Giacometti, situada na Quinta do Conde, Concelho de Sesimbra, Área Metropolitana de Lisboa, que a 

seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “O documento que se apresenta, elaborado pelo Conselho Pedagógico, expõe a preocupação, 

desconforto e desagrado da Comunidade Escolar da Escola Básica e Secundária Michel Giacometti (sede 

de Agrupamento), da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, no que respeita às condições gerais 

estruturais e humanas do estabelecimento de ensino. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A escola Básica e Secundária Michel Giacometti foi construída em 1986 com dois pavilhões para 

aulas, um pavilhão para a direção, biblioteca e a secretaria e outro para o refeitório. -------------------------- 

 ---------- Inicialmente, só acolhia os alunos dos 2º e 3.º ciclos (400 alunos). Progressivamente, alojou o 

ensino secundário, o ensino profissional, os currículos alternativos, os PIEF, os CEF mantendo o mesmo 

espaço, mas aumentando substancialmente o número de alunos. Para fazer face às necessidades, foi 

necessário converter espaços de arrumos e casas de banho em salas de aulas. ----------------------------------- 

 ---------- Também, com o objetivo de minorar a falta de espaço, em 2005, foram montados dois pavilhões 

pré-fabricados, de madeira, com 6 e 3 salas, provenientes da Escola Secundária da Cidade Universitária. 

Estes foram recuperados já na Quinta do Conde, mas nunca se revelaram como espaços aprazíveis. 

Quinze anos depois, os blocos E e F revelam sinais de extrema degradação. --------------------------------------- 

 ---------- Quanto à população escolar, esta tem aumentado ano após ano. No presente ano letivo estão 

inscritos 1828 alunos em todo o Agrupamento e na escola-sede cerca de 1142, a saber, 195 no 2º ciclo, 

445 no 3º ciclo, 482 no ensino secundário e 20 no ensino profissional. Este número, face ao do ano 

anterior, representa um acréscimo de cerca de 200 alunos, o que agravou as situações que se passam a 

descrever: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1. O número excessivo de alunos a frequentar a escola, bem como o número limitado de salas de 

aula, tornam muito difícil a tarefa de elaborar horários equilibrados, respeitando todas as regras 

pedagógicas. Desta forma, harmonizar os horários, tendo em linha de conta as disciplinas sujeitas a 

exame, o número de horas passadas na escola adequadas à faixa etária e a especificidade das salas 

(laboratórios, salas de TIC, etc.), não é exequível. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2. Neste contexto, trabalhar, reunir, lecionar aulas de apoio ou aulas extra, preparar alunos para 

exame ou desenvolver os DAC e outros projetos nos quais a escola está envolvida, é muito dificultado pela 

falta de espaço na escola, inviabilizando mesmo a participação em projetos pertinentes e enriquecedores 

da formação dos alunos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 3. Atualmente, a escola tem 34 anos de existência sem que tivesse havido uma intervenção de 
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manutenção significativa. As salas de aulas não apresentam condições físicas adequadas, de acordo com 

os normativos atualmente existentes para a construção de equipamentos escolares. As infraestruturas 

encontram-se degradadas, nomeadamente janelas e portas partidas, estores inexistentes, inoperacionais 

e danificados, mesas e cadeiras desajustadas à faixa etária dos alunos, rede de distribuição de água com 

constantes ruturas, que originam faturas elevadíssimas levando mais do que o orçamento disponível. 

Algumas salas apresentam temperaturas que vão dos zero graus no inverno e os quarenta graus em 

junho, com infiltrações visíveis e bolor. O material informático, bem como a rede informática e 

disponibilização de sinal, é insuficiente e obsoleto, não permitindo dinamizar aulas mais interativas e 

criativas. Refere-se igualmente que o material didático das diferentes áreas curriculares não satisfaz as 

necessidades atuais das disciplinas, uma vez que não se verificou reforço de equipamento aquando do 

alargamento da rede escolar. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 4. Para além das condições físicas, o número de alunos por turma (28/30) também dificulta as 

aprendizagens, principalmente em disciplinas que necessitam de salas específicas para realizar 

experiências, para pesquisar, para resolver questões-problema ou até atividades mais práticas. ------------ 

 ---------- As condições físicas da escola e o número de alunos por turma contrariam os decretos-lei 54/2018 

e 55/2018, isto é, o apoio mais individualizado aos alunos, trabalhar em sala de aula de acordo com a 

flexibilização curricular, permitir que todos os alunos tenham as mesmas condições para aprender, que 

lhe sejam aplicadas todas as medidas universais para que tenham sucesso. --------------------------------------- 

 ---------- 5. Como a capacidade física se encontra esgotada e ultrapassada, verifica-se demasiado ruído no 

espaço escolar. Este ruído afeta diretamente o ambiente geral da escola onde não se consegue criar um 

verdadeiro ambiente propício à aprendizagem, prejudicando a concentração dos alunos, a sua 

performance e, inevitavelmente, os seus resultados escolares. Este espaço exíguo para tantos 

alunos/turmas (46 turmas) potencia também muitas situações de conflitos entre alunos. --------------------- 

 ---------- 6. A escola apresenta falta de assistentes operacionais, pois o rácio mínimo não é atingido. De 

momento, a partir das 16.30H (fim de turno), quando ainda há um número significativo de alunos na 

escola, apenas se encontra presente um assistente operacional por pavilhão. Esta situação verifica-se 

também no pavilhão gimnodesportivo, onde está uma única assistente operacional para controlar os 

balneários femininos e masculinos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Na secretaria também se constata a falta de assistentes operacionais técnicos. Parte do trabalho 

administrativo é realizada pelos diretores de turma (por exemplo, introdução de dados pessoais dos 

alunos e encarregados de educação no programa E360). --------------------------------------------------------------- 
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 ---------- A Escola sede acolhe ainda, desde 2017, o Centro Qualifica, o que dificulta ainda mais o 

funcionamento da mesma, com encerramento às 22h. Também aqui existem carências de serviços, 

nomeadamente apoio de operacionais, ausência de serviço de reprografia e de secretaria. ------------------- 

 ---------- 7. A adesão ao programa E360 dificulta o acesso por parte dos encarregados de educação à 

informação pedagógica dos seus educandos. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 8. Apesar de já estar identificada a situação do amianto na escola, este ainda não foi removido.

 ---------- Todos estes fatores não proporcionam ambientes propícios à aprendizagem, visto que não estão 

reunidos os requisitos mínimos exigidos para a formação do indivíduo, cidadão do século XXI. --------------- 

 ---------- O envolvimento dos encarregados de educação e o trabalho das associações de pais, 

nomeadamente das petições públicas e na organização do cordão humano mostram a consciência da 

realidade existente. No entanto, estas ações não têm tido repercussão. -------------------------------------------- 

 ---------- Pelo exposto, os membros do Conselho Pedagógico denunciam as situações supracitadas que se 

agudizam de ano para ano. Estas não têm tido soluções de fundo, registando-se apenas pequenas 

intervenções pontuais e de acordo com os parcos recursos financeiros da escola. -------------------------------- 

 ---------- Toda a comunidade educativa do Agrupamento Vertical de Escolas Michel Giacometti reclama 

melhores condições físicas e de trabalho, de modo a proporcionar aos alunos a melhor educação possível 

e um maior sucesso, assim como um melhor ambiente para toda a comunidade escolar. ---------------------- 

 ---------- A população da Quinta do Conde, uma vila de 30 000 habitantes, situada no centro da Península 

de Setúbal, Concelho de Sesimbra, integrada na área metropolitana de Lisboa, merece que os seus jovens 

possam frequentar, ao longo de todo o seu percurso escolar, um estabelecimento de ensino, sem luxos 

mas digno, onde potenciem todas as suas capacidades. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Assembleia Municipal deliberou ainda remeter esta posição para conhecimento a: ---------------- 

 ----------  Diretores de Agrupamentos de Escolas do concelho; Grupos Parlamentares da Assembleia da 

Republica; Comissão Parlamentar de Educação, Ciência, Juventude e Desporto; Ministro da Educação; 

Camara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho; Comunicação social local 

e regional.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS disse que esta Moção tinha sido enviada pela Direção da Escola Michel 

Giacometti após a sua apresentação no Conselho Municipal de Educação e que mais tarde tinha sido 

endereçada não só a todos os representantes que a constituíam como também a esta Assembleia 

Municipal. Foi entendido que este documento refletia a forma muito pragmática, concreta e sucinta da 

realidade desta escola, as suas condições de funcionamento, os problemas que tinha e quais eram as suas 
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aspirações. Após uma abordagem com os Líderes dos Grupos Municipais, considerou-se que se poderia 

subscrever esta Moção, na medida em que não tinha tido nenhuma outra redação a não ser aquela que 

tinha sido remetida pela escola. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

que este documento era o “espelho” não só da Escola Michel Giacometti mas também de muitas outras 

escolas do Concelho de Sesimbra. Reforçou que estavam inscritos 1828 alunos nesta escola, e que este 

documento era um exemplo do número excessivo de alunos, um exemplo de uma escola com 34 anos de 

idade, e também que tinha pavilhões que já tinham sido usados na Cidade Universitária que eram 

exatamente as salas de aula de muitos alunos quintacondenses e que o amianto era também uma 

presença nesta escola e que este era um exemplo do presente da delegação de competências que o atual 

Governo queria passar as Câmaras Municipais. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Lobo da Silva que disse que este documento fazia uma 

amostragem daquilo que era viver diariamente naquela escola. O Deputado sugeriu à CMS para que, 

juntamente com a Assembleia Municipal, fosse feita uma visita às escolas da tutela do Governo para que 

se inteirassem da situação real das mesmas. Relativamente ao documento, disse que o PSD iria votar 

favoravelmente, que sempre estaria ao lado da população estudantil, dos professores, encarregados de 

educação e agrupamentos de pais mas que não poderia deixar de lamentar que o mesmo documento 

ignorava o trabalho desta Assembleia Municipal e nomeadamente da Comissão Sociocultural em relação 

à questão da Educação. Salientou que no mandato passado, a Comissão “3” havia realizado um trabalho 

exemplar sobre esta área e que tendo sido esta escola uma das visitadas, não entendia o porquê desta 

Moção ignorar a Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado Rui João Rodrigues que disse que este documento retratava aquilo com 

que a Comissão “3” se havia deparado há 3 ou 4 anos quando fizera um levantamento exaustivo sobre o 

estado da Educação em Sesimbra e que se havia debruçado essencialmente sobre as escolas do 2º e 3º 

Ciclo porque se entendera que, à semelhança daquilo que acontecia no 1º ciclo e no pré-escolar que era 

responsabilidade da Autarquia, havia agora a preocupação com as escolas secundárias, tendo a Comissão 

visitado a Escola Michel Giacometti, a Escola Básica Integrada da Quinta do Conde, e a Escola Secundária 

de Sampaio. Disse que seria interessante saber se os problemas com que se haviam deparado nas outras 

escolas tinham sido resolvidos pelo Ministério da Educação. Salientou que na Escola Básica Integrada da 

Quinta do Conde havia uma partilha do edifício entra a CMS que tinha uma parte do 1º Ciclo e uma parte 

que pertencia ao Ministério da Educação. A parte da responsabilidade da CMS tinha o chão tratado, não 
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havia buracos, o linóleo continuava no chão e estava limpa. Já a parte do Ministério da Educação estava 

perfeitamente degradada. Em relação à Escola Secundária de Sampaio, disse que havia falta de pavilhões 

de Biologia, amianto na escola, entre outros. Disse que, de facto, não estava referido neste documento o 

trabalho desenvolvido pela Comissão Sociocultural porque se calhar o Conselho Pedagógico não teria 

conhecimento deste trabalho mas talvez não houvesse problema, quando se desse este conhecimento ao 

Conselho Pedagógico da Escola Michel Giacometti, enviar-se todas as Moções, documentos apresentados 

e restante trabalho desenvolvido, e que não tinha sido só pela Comissão “3” mas também por diversas 

bancadas desta Assembleia Municipal, quer para a qualificação desta escola quer para a construção de 

uma nova Escola Secundária na Quinta do Conde. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Presidente da AMS disse que todos os documentos relacionados com os equipamentos 

educativos do Concelho e deliberados nesta Assembleia tinham sido sempre dados a conhecer aos 

diferentes órgãos diretivos dos respetivos Agrupamentos escolares. ------------------------------------------------ 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Miguel Ribeiro que disse que o que havia sido dito pelas 

diferentes forças partidárias tinha toda a propriedade e todos os problemas que a Escola Michel 

Giacometti atravessava tinham sido devidamente explicados e houvera um trabalho desenvolvido ao 

nível da Comissão”3” com o levantamento das dificuldades e necessidades das escolas do Concelho de 

Sesimbra, que resultara num documento bastante rico e que tinha sido trazido a esta Assembleia. -------- 

 ---------- O Deputado disse não concordar quando se dizia que aquilo que a reivindicação de cada uma das 

escolas deveria ser trazida ao espetro político municipal e era perfeitamente legítimo que cada uma das 

escolas tentasse, pelos seus meios, neste caso através dos Conselhos Pedagógicos, emitir um “grito” de 

alerta. Disse que entre os vários problemas, um deles era a lotação dos alunos e também a existência de 

amianto, que colocava em risco a saúde de todos e que era imperdoável o facto de ainda se ter escolas 

com este material, quando se sabia o perigo que representava. Salientou que um Governo que passava 

todas estas situações em claro, não merecia a confiança de ninguém e disse que este não era um 

problema só do atual Governo mas de todos os Governos que se foram sucedendo. Disse ainda que o 

Distrito de Setúbal continuava a ser o “parente pobre” das políticas da Educação. O papel da Assembleia 

Municipal nesta matéria e em outras matérias era muito importante e continuaria a haver um trabalho 

conjunto no sentido de fazer abrir os olhos de quem governa o País mas questionou ainda o papel dos 

deputados eleitos por Setúbal e questionou se teriam feito o seu trabalho de acordo com a confiança que 

os seus cidadãos lhes tinham depositado e se não deveria haver um maior contacto com as Autoridades 

Municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Interveio o Deputado Sérgio Faias que disse que, na reunião da Comissão de Líderes, o Grupo 

Municipal do PS havia concordado com a proposta de tomar este documento como sendo da Assembleia 

Municipal, disse que percebia as preocupações que outros Grupos Políticos tinham levantado sobre 

querer fazer refletir aquilo que tinha sido o trabalho da Assembleia Municipal também sobre esta 

temática mas muitas vezes, e talvez erradamente, as pessoas iam olhando com alguma desconfiança que 

emanava da atividade política e talvez, neste caso, sendo uma iniciativa do próprio Conselho Pedagógico, 

e que o facto de considerar que a Assembleia Municipal servia como forma de replicar aquilo que eram as 

suas preocupações, talvez tivesse mais efeito do que estar-se a querer impor alguma carga política para 

além daquela que já estava no documento, pois a política também era feita pelos cidadãos e o papel da 

Assembleia Municipal era servir de “caixa de ressonância” desses problemas elencados e fazê-los chegar 

a quem de direito e fazer a pressão para que fossem resolvidos, tardando já a sua resolução. Não queria 

dizer que não houvesse outras escolas e outros problemas que merecessem o mesmo tratamento. Disse 

que no caso da Escola Michel Giacometti, era importante que não houvesse uma dispersão com os 

problemas das outras escolas para que a sua potencial resolução fosse mais concretizável. ------------------ 

 ---------- Relativamente à questão do amianto, o Deputado disse que tinha de haver algum cuidado 

quando se generalizavam as situações porque o amianto trazia problemas quando começava a ter 

questões de degradação em que o material se começava a desfazer e começava a contaminar o ar. 

Felizmente, nem todos esses materiais tinham sido instalados no mesmo momento e havia ainda 

telhados com boa qualidade e talvez a melhor forma fosse o incentivo para haver mais medições da 

qualidade do ar para a verificação da necessidade da sua remoção ou não porque quando se dizia que 

havia amianto por todo o lado, estava a criar-se um problema de alarmismo e era sabido que estas 

questões não se justificavam se se iria estar a fazer investimento em outras coisas que tinham de se 

melhorar e que se poderiam fasear conforme as necessidades. O importante era monitorizar os casos em 

que houvesse algum risco já visível e intervir e quanto aos restantes, atuar apenas quando fosse 

necessário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra a Vice-presidente da CMS que cumprimentou todos os presentes e 

disse que, tal como a Presidente da AMS já havia referido, o Diretor do Agrupamento de Escolas Michel 

Giacometti havia levado este documento ao Conselho Municipal de Educação, e que, por decisão deste 

Conselho, tinha sido decidido enriquecer o mesmo com um relatório de outras situações conhecidas de 

todos e que estavam presentes nas outras escolas do Conselho de Sesimbra e que eram da 

responsabilidade do Ministério da Educação. Referiu que a Escola Secundária de Sampaio estava num 
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estado não muito melhor que esta, e que desde há 10 anos que o seu Diretor vinha reportando ao 

Ministério da Educação, com o acompanhamento da Autarquia, da necessidade de fazer algumas 

intervenções que não tinham sido feitas. Tratava-se de uma escola onde, nos últimos 20 anos, não tinha 

havido qualquer investimento por parte da tutela do Ministério da Educação. Poderia também referir a 

Escola Básica Integrada da Quinta do Conde, que apesar de ter tido alguma intervenção por ser uma 

escola onde funcionavam também ciclos da responsabilidade do Ministério, designadamente, Jardim-de-

Infância e 1º Ciclo, a Câmara Municipal tinha, gradualmente, vindo a fazer obras substituindo-se muitas 

vezes ao Ministério da Educação e tinha sido deliberado no Conselho Municipal de Educação que este 

documento seria enriquecido, para remeter à tutela, com aquilo que eram outras situações idênticas 

vividas por outras escolas do Conselho de sesimbra. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que o desafio lançado pelo Deputado Lobo da Silva fazer-se uma visita às escolas seria 

importante, tal como havia sido feito no último Mandato porque se calhar havia Deputados jovens que 

estavam aqui pela primeira vez e não conheciam o estado da escolas do Concelho de Sesimbra que 

dependiam do Ministério da Educação mas seria importante eu todos pudessem apreciar o que era o 

desinvestimento de décadas que o Ministério da Educação fizera nas escolas da sua responsabilidade e 

que o diretor da Michel Giacometti quisera lançar um grito de alerta pelo desespero de, em reuniões 

consecutivas com a tutela, a DGEstE, nalgumas das quais se fizera acompanhar pela Autarquia acolhendo 

da parte da tutela toda a simpatia e a promessa de intervenções sucessivamente adiadas. Referiu ainda 

que a Quinta do Conde, neste caso concreto, tinha duas escolas e situações bastante graves, a freguesia 

do Castelo, como era sabido, para além da Escola de Sampaio, tinha-se até à data uma escola que estava 

ainda pior do que esta que era a Escola Navegador Rodrigues Soromenho e que só não iria ser 

referenciada neste documento que iria ser remetido pelo Conselho Municipal de Educação ao Ministério 

da Educação porque a Câmara havia assumido, através de um do contrato assinado com Ministério 

Educação, a responsabilidade de requalificar esta escola. Esta requalificação teria um custo de 2 milhões 

de euros para a Câmara Municipal para além daquilo que a verba que o Ministério de Educação se havia 

comprometido a disponibilizar. Seriam recebidos cerca de 3 milhões de euros do Ministério para uma 

obra que teria um custo de 4,8 milhões de euros. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que era este o tipo de investimento que a Autarquia de Sesimbra tinha vindo a fazer ao 

nível da Educação e que quando o Deputado Miguel Ribeiro referira que a Educação era o parente pobre 

nas políticas Educativas do distrito de Setúbal, disse concordar no que dizia respeito ao Ministério da 

Educação, mas já em relação ao papel das Autarquias, realçou que Sesimbra tinha vindo a ser 
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referenciado como um exemplo a seguir na área da Educação. Salientou ainda a importância das políticas 

municipais, não só da autarquia de Sesimbra mas de todos os municípios de uma forma geral, do distrito 

de Setúbal e também do resto do País, tinham sido exemplares nos seus investimentos ao nível da 

Educação e bastava ver o orçamento para o ano de 2020 da Câmara aprovado pela Assembleia Municipal, 

no qual havia uma fatia substantiva para a área da Educação. --------------------------------------------------------- 

 ---------- A Vice-presidente disse ao Deputado Sérgio Faias que não se deveriam confundir situações 

dramáticas como as que estavam aqui a ser expostas no documento, apresentadas pelo Diretor do 

Agrupamento, não apenas ao nível do edifício mas também ao nível da falta de pessoal, outro drama com 

que as escolas se debatiam e com aquilo que eram, no seu entender, algumas questões de pormenor e 

que havia referido as refeições escolares e que a própria conhecia as reclamações normalmente feitas ao 

nível das reclamações escolares. Disse que a câmara tinha contratos feitos com empresas homologadas 

pelo Ministério Educação obedeciam a um caderno de encargos cujas ementas eram todas as semanas 

fiscalizadas semanalmente pela nutricionista da Autarquia e obedeciam, ao nível da Organização Mundial 

de Saúde, áquilo que deveria ser consumido pelas crianças em termos de roda dos alimentos e que 

acreditava que houvesse descontentamento de uma ou outra criança como em casa em relação à comida 

que fosse melhor ou seja pior. Ao nível da alimentação nas escolas que são da sua responsabilidade, disse 

que era de qualidade e que o Deputado enquanto pai, ia às reuniões de Associação de Pais e que a 

questão das refeições era recorrente e que a própria tivera oportunidade, em reuniões de Câmara, de 

manifestar a sua preocupação em relação à qualidade da comida fornecida nos refeitórios escolares na 

altura em que os orçamentos de Estado, de Governos que não eram do PCP, obrigavam as Câmara fazer, 

todos os anos, uma diminuição do valor investido na contratação de refeições escolares. A própria 

manifestara publicamente a sua preocupação porque de ano para ano, sempre que era feita uma 

renovação dos contratos das refeições escolares tinha de se reduzir a verba do contrato anterior, 

chegando-se ao ponto de se estar a fornecer refeições 1 €, não podendo ser garantida a qualidade 

desejada mas não era uma opção da Câmara nem um desinvestimento que a Câmara queria fazer nas 

escolas mas era, no entanto, obrigada a contratar os serviços de refeições escolares por aquele preço. 

Salientou que felizmente, esta questão já não se colocava hoje em dia, uma vez que o Orçamento de 

Estado já não colocava esse travão às Autarquias e que a qualidade das refeições era muito maior. ------- 

 ---------- Relativamente à Escola do Casal do Sapo, disse ter alguns problemas, apesar dos alunos terem 

uma faixa no gradeamento a dizer “Aqui somos felizes” e que apesar das más condições, a comunidade 

educativa que frequentava aquela escola manifestava publicamente o seu bem-estar para frequentar 
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aquele equipamento mas mesmo assim, a Câmara Municipal de Sesimbra estava neste momento a 

preparar um projeto para uma eco-escola, integrada num contexto diferente das outras escolas da 

freguesia da Quinta do Conde num contexto mais rural e a Autarquia estava a ultimar um projeto para 

transformar aquele equipamento escolar numa escola de referência tendo já sido feitas conversações 

com o Ministério de Educação, bem como também já tinham a aprovação do Ministério da Educação em 

relação ao projeto pretendido. Para terminar, a Vice-presidente disse que quando o Conselho Municipal 

de Educação ultimasse o documento que vai integrar este hoje presente com mais informação 

transmitida pelos Diretores dos Agrupamentos poderia, se os Deputados considerassem importante, 

remeter também à Assembleia Municipal para que pudessem ter uma visão de conjunto, não apenas 

daquilo que hoje era o relatório da Michel Giacometti mas em relação a todas as outras escolas do 

Concelho de Sesimbra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à questão do Deputado Miguel Ribeiro, disse que os Deputados eleitos pelo distrito 

de Setúbal na Assembleia da República tinham um papel importante e que a própria se orgulhava de 

pertencer a um Grupo Parlamentar que não tinha evitado meios e formas de trazer esta discussão para o 

presente. Referiu que a Deputada Paula Santos, eleita pelo distrito de Setúbal, havia visitado inúmeras 

vezes as escolas do Concelho de Sesimbra e já por várias vezes a bancada do PCP, na Assembleia da 

República, manifestara publicamente também o seu desagrado e a sua preocupação em relação às 

escolas com algumas interpretações ao Governo e ao Ministério da Educação e para terminar, disse que 

da parte do PCP, o trabalho dos Deputados tinham vindo a ser bem feito no que dizia respeito esta 

matéria e não só. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra a Deputada Andredina Cardoso que relembrou que no dia 28 de junho 

de 2019, a bancada do PS havia apresentado uma Recomendação precisamente para uma sessão de 

esclarecimento acerca do estado da Educação no Concelho de Sesimbra e que esperava que a mesma 

estivesse para breve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Após a votação, e com a presença de 22 eleitos, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade, subscrever a Moção do Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas Michel 

Giacometti sobre as deficientes condições de funcionamento da escola Básica e Secundária Michel 

Giacometti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS propôs aos Líderes de bancada, uma vez que já tinham sido atingidos os 60 

minutos do PAOD, que os trabalhos fossem interrompidos para que o público pudesse fazer as suas 

intervenções, retomando-se depois os assuntos do PAOD. Foi da concordância de todos, declarando-se 
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assim aberto o Período de Intervenção Aberto aos Cidadãos.---------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra a cidadã Maria José Graça que cumprimentou todos os presentes e 

falou sobre o Dia Internacional da Mulher mas, por dificuldades técnicas, não foi possível gravar a sua 

intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS agradeceu a intervenção e disse que no período do público, eram 

habitualmente apresentadas questões locais no sentido de a AMS não só ser sensibilizada para os ajudar 

a resolver e também para ajudar junto dos órgãos executivos do concelho, nomeadamente da Câmara 

Municipal. Disse não ser habitual a Assembleia Municipal receber convites e que este teria sido talvez o 

segundo convite que lhes havia sido dirigido. Disse ainda que a sociedade era de homens e mulheres e os 

passeios não eram diferentes e que por isso, as lutas tinham que ser lado a lado porque só desta forma se 

poderia conquistar de forma mais equitativa as lutas que eram de todos. ----------------------------------------- 

 ---------- A Presidente relembrou ainda que a Segunda-secretária da Mesa da AMS se havia lembrado de 

homenagear todas as mulheres hoje presentes e que acreditava que no próximo ano, fossem os homens 

desta assembleia a oferecer algo a todas, ficando o desafio para o próximo 8 de março. ---------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra a cidadã Maria Leonor Penalva, residente na Carrasqueira, que 

cumprimentou todos os presentes, mas devido a dificuldades técnicas, não foi percetível o início da sua 

intervenção. Disse que não era possível sair-se de casa sem que houvesse uma pessoa que indicasse se o 

tal podia ser feito e que os próprios netos não podiam sair de casa sem que a mesma estivesse presente e 

tentasse ver se alguém vinha de algum dos lados da estrada. Disse que havia uma poluição sonora 

constante e permanente sobretudo devido uma passagem de camiões, há a passagem de veículos ligeiros 

em excesso de velocidade nos dois sentidos, que não tinha as dimensões legais para tal, na Rua dos 

Agapantos e nas ruas adjacentes. A munícipe disse que hoje tinha falado com uma moradora da Rua 

Silvana Ana Andrade que não podia fechar a porta de casa porque tinha tudo abatido devido à passagem 

dos camiões e a sua cave estava inundada de água. Convidou alguém da Autarquia que se ocupasse 

destes problemas as ruas da Carrasqueira, nomeadamente a Rua dos Agapantos e adjacentes e disse ser 

inadmissível já se estar a lutar com isto há mais de 10 anos. Solicitou que alguém se ocupasse de algum 

plano para a criação de um tráfego mais calmo e benéfico para os moradores. Disse haver moradores a 

acordar durante a noite com o barulho dos camiões, um problema muito grave e um problema de 

qualidade de vida se estava a perder há muitos anos.-------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao munícipe Ernesto Ribeiro Graça Martins que cumprimentou todos os 

presentes e disse que o trânsito na Carrasqueira era caótico e com uma dimensão que o acesso da 
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Estrada Nacional ao interior da Carrasqueira e depois a ida do acesso da Carrasqueira para as outras 

zonas como a Aiana era caótico. Disse que o número de camiões pesados que a atravessavam era 

exagerado e perigoso. Todos os moradores sentem a situação referida pela cidadã Maria Leonor Penalva 

mas que a situação na Rua dos Agapantos era, de facto, catastrófica e que há alguns anos tinha sido lá 

colocada uma lomba que reduzia, de alguma forma, a velocidade mas ainda assim, as pessoas não a 

respeitavam porque estava lá um sinal de 30 km de velocidade máxima. Referiu que a própria lomba 

evitava que as pessoas entrassem ali em grande velocidade e logo a seguir havia uma curva bastante 

acentuada que tornava ainda mais perigosa a circulação das pessoas ou quase impossível circular a pé 

naquela zona. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse ser necessário ver de que forma poderia ser delimitada a tonelagem das camionetas que 

circulavam na Carrasqueira, de modo a permitir que de madrugada, aquele barulho e trepidação não 

acordasse as pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O munícipe disse ainda que já se havia deslocado várias vezes ao Balcão Único de Serviços (BUS) 

da Autarquia a manifestar a sua preocupação pela falta de cuidado na limpeza com as ruas da 

Carrasqueira, pois mereciam uma limpeza mais minuciosa de modo a permitir a circulação nos seus 

passeios sem ter que ir para a estrada porque alguns deles estavam “inundados” por ervas daninhas que 

advinham dos terrenos do lado que como não tinham pessoas a habitar, eram limpos, por obrigação, 

apenas uma vez por ano pelos seus proprietários mas, que durante o resto do ano, aquelas ervas 

daninhas invadiam novamente os passeios. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o cidadão Carlos Manuel Camacho de Matos que cumprimentou todos 

os presentes e disse que já tinha sido apresentada, pelo Grupo Municipal do MSU, uma Recomendação 

nesta Assembleia Municipal, com o Título “Reavaliação do trânsito da Carrasqueira”, que já havia sido 

remetida para análise e parecer dos serviços competentes. Desse que este problema já se arrastava há 11 

anos e que na altura, este Plano havia sido muito bem implementado pela Câmara Municipal de 

Sesimbra, com a circulação de um sentido único na Carrasqueira, com o qual muita gente havia 

concordado e se pensara ser uma solução. Acontece que por comodismo de alguns moradores da altura, 

por terem de dar uma volta maior devido ao sentido único, foram efetuados vários atos de vandalismo 

em que foi retirada e arrancada toda a sinalização, tendo sido reposta, voltando depois a ser vandalizada 

e como resultado disso, o vandalismo acabou por triunfar, tendo a circulação voltado a ficar conforme 

estava. O munícipe disse que o que se passava na Carrasqueira era muito simples, nomeadamente no 

acesso de entrada, na Rua dos Agapantos, onde o próprio era residente, a largura da via não permitia a 
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circulação de dois carros em paralelo em determinado local e mesmo assim só permitia que houvesse 

trânsito em dois sentidos porque havia passeios muito estreitos, onde não é permitido circular uma 

cadeira de rodas ou um carrinho de bebé. A proposta dos moradores era de que a circulação, pelo menos 

no troço Rua dos Agapantos fosse efetuada num só sentido, tal como foi implementado na altura, mas 

que depois acabou por ser revertido. Disse haver condições para a rua ter um só sentido porque existiam 

alternativas de circulação de trânsito. Referiu que nesta rua passava todo o tipo de circulação e que 

agora, cada vez mais com as grandes superfícies como o Pingo Doce, o Lidl, o Continente, o Intermarché e 

o Aldi, e a Carrasqueira servia como atalho para quem vinha da área da Aiana, Alfarim e do Meco 

tornando o trânsito intenso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Salientou ainda a existência de um sinal que proibia a circulação de pesados, à exceção dos 

veículos da Amarsul e camarários mas que não era respeitada, pois há alguns dias se havia deparado com 

a passagem de um autocarro. Perante uma situação destas, com dois veículos pesados a circular ao 

mesmo tempo, não sabe como é que até hoje nunca tinha havido nenhuma desgraça. ------------------------ 

 ---------- Solicitou que fosse tomado em consideração e já que, atualmente, estavam a ser tomadas 

medidas em alguns locais na Cotovia com circulações de sentido único junto à escola, e que esse tipo de 

medidas devia de ser alargado na Carrasqueira, o que resolveria o problema com a diminuição em 50% o 

volume de tráfego, aumentava a segurança dos peões, para além de permitir, mais tarde, uma 

intervenção maior com o alargamento dos passeios. Poderia inclusivamente, ser criada uma zona de 

estacionamento, outro problema existente na Carrasqueira porque era sabido que as famílias hoje em dia 

tinham mais que um veículo. Para terminar, disse não estar a falar apenas por si como morador mas por 

vezes nem sempre as maiorias tinham de ser garantidas mas as minorias também tinham de o ser e esta 

era uma questão de minorias que não estavam a ser respeitadas mas, mais do que isso era uma questão 

de segurança para todos para os moradores e para toda a gente que frequentava a Carrasqueira, uma 

situação que poderia ser revertida com bastante facilidade. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Não havendo mais intervenções por parte do público, o Presidente da CMS tomou do uso da 

palavra para prestar os esclarecimentos às questões colocadas. Começou por cumprimentar todos os 

presentes e agradeceu as questões dos munícipes porque era aqui que deveriam ser colocadas porque 

era esta participação que deveria prevalecer em detrimento de outras que eventualmente ocorriam em 

situações que muitas vezes não valorizavam aquilo que era o espírito dos municípios, da democracia e 

sobretudo dos cidadãos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse conhecer este processo há cerca de 10 anos, aquando do exercício de outras funções, como 
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Presidente da Junta de Freguesia do Castelo, e que neste momento, a CMS estava a reavaliar a situação 

porque percebia que o tráfego era uma via de acesso à zona poente da freguesia do Castelo e do 

Concelho, que era muito utilizada por quem vinha daquela zona de Alfarim, Aiana, Lagoa de Albufeira, 

Aldeia do Meco e Almoinha e era reconhecido que a zona da Carrasqueira não tinha sido concebida para 

ter um tráfego com esta com estas características. Referiu que neste momento, os serviços estavam a 

avaliar as condições pela situação das pessoas terem a tendência a circular mais devido às superfícies 

comerciais existentes na zona. Disse que teria de se aguardar para ver se haveria uma solução e se a 

mesma seria a do sentido único mas a Autarquia tentaria encontrar uma solução. Embora a situação do 

tráfego fosse minimizada, essa solução nunca seria a definitiva. ------------------------------------------------------ 

 ---------- A solução definitiva era uma batalha que a Autarquia tinha há mais tempo do que os 10 anos que 

a situação se arrastava e que mesmo que fosse encontrada uma solução que minimizasse passasse por 

uma avaliação dos sentidos de trânsito na Carrasqueira não seria uma solução que iria eliminar de todo 

aquilo que são os constrangimentos causados pelos veículos de tráfego e que a tendência seria o seu 

aumento. A solução só seria possível com a construção da variante que viria apanhar toda esta zona e a 

CMS estava convencida que não houvesse uma oportunidade no próximo quadro comunitário e 

sobretudo naquilo que era o investimento em mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa do qual 

Sesimbra fazia parte sobretudo com a construção desta Variante nos próximos 10 anos e que se não fosse 

nos próximos 10 anos, era uma solução para esquecer. Não era a apenas um problema da Carrasqueira 

mas também da Almoinha, do Zambujal e da zona de Sesimbra, onde atravessam camiões porta-

contentores numa estrada que não tinha perfil para a passagem deste tipo de viaturas. ---------------------- 

 ---------- O Presidente reconheceu que essa seria a solução que eliminaria os problemas da Carrasqueira, 

do Pinhal de Cima, da Almoinha. Disse também que havia uma outra solução que poderia minimizar a 

situação mas não era pacífica e que tinha a ver com os proprietários dos terrenos confinantes com a 

Carrasqueira, num processo complexo chamado “Plano Pormenor da Mata Sul” que a vir a ser 

desenvolvido criaria um troço que iria passar paralelo à Carrasqueira e depois entrar na zona do Cabedal 

mas essa solução estava pendente da construção do empreendimento turístico sobre o qual a Autarquia 

estava a trabalhar com os promotores e não sabia qual seria o fim mas o horizonte para a construção da 

sua primeira fase também nunca seria menos de 10 anos. ------------------------------------------------------------- 

 ----------  Relativamente à questão levantada pelo Sr. Ernesto Martins em relação à limpeza, disse ser uma 

questão recorrente em todo o concelho e havia a consciência que neste momento ainda não se tinha 

conseguido chegar a todo o lado com uma resposta eficaz. Disse que a Autarquia tinha a perceção de que   
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as reclamações tinham diminuído de uma forma substancial dos serviços da Câmara Municipal devido aos 

investimentos feitos nos últimos anos porque a Câmara Municipal também tinha tido capacidade 

financeira para o ter feito, quer em recursos humanos, quer em recursos materiais, equipamentos, 

veículos, tendo havido uma melhoria mas garantidamente, tinha havido uma quebra de mais de  50% de 

reclamações nos últimos 2 anos, relativamente às que havia em 2017.  

Salientou a relação causa-efeito entre essa quebra que era um maior investimento do município que 

tinha de ser paulatinamente e no qual se continuava a apostar. ------------------------------------------------------ 

 ---------- Referiu que, para este ano, estavam previstos mais recursos humanos para esse serviço com a 

aquisição mais material circulante, o que nunca seria o ideal porque havia a consciência de que tinha de 

haver uma partilha mas tinha que haver também uma maior fiscalização da Câmara porque havia um 

abuso excessivo nesse aspeto que era notório na Carrasqueira, sobretudo ao nível dos monos e dos 

resíduos verdes colocados ao lado dos contentores, quando há uma estação de transferência ao lado 

onde pode ser feito este depósito. Voltou a referir que esta situação já estava a ser estudada pelos 

serviços e não seria só na sequência da Recomendação chegada pela Assembleia Municipal. Disse que a 

questão do sinal de proibição de veículos pesados também seria revista, com exceção dos da Autarquia e 

dos da Amarsul. Em relação à questão da velocidade excessiva, disse que a solução muitas vezes 

encontrada era a colocação de lombas, que faziam um barulho terrível e passados alguns meses estavam 

a ser feitos pedidos para serem retiradas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra a uma das munícipes presentes que disse ser uma das pessoas que tinha o 

seu quarto para o lado da estrada de uma das lombas e que tanto a própria como a vizinha estavam a 

sofrer porque quando os pesados de maior tonelagem passavam, a velocidade era muita e tudo 

estremecia dentro de casa e já eram vários anos nesta situação. ----------------------------------------------------- 

 ---------- Para terminar, o Presidente da CMS disse que, considerando uma questão fundamental, a 

solução que poderia ser mais imediata e que mitigasse os problemas seria a necessidade da construção 

da Variante Porto de Abrigo-Carrasqueira mas que neste caso seria a Carrasqueira-Almoinha porque seria 

esta que iria reduzir o tráfego, junto com o abaixo-assinado dos moradores que seria entregue na 

Autarquia para depois poder ser um reforço junto da Tutela. ---------------------------------------------------------- 

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

disse que o Grupo Municipal do MSU havia apresentado uma Recomendação na sessão de novembro, 

que tivera aprovação por unanimidade. No seguimento dessa Recomendação, tinha sido decidido em 
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reunião de Câmara, que os serviços analisassem essa situação e aquilo que se solicitava era que quando 

houvesse uma decisão, a mesma fosse do conhecimento desta assembleia para que se pudesse 

pronunciar face à decisão tomada. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Sérgio Faias que disse que a Assembleia Municipal tinha uma 

Comissão Permanente que se dedicava a estas matérias do trânsito e que tinha acabado de receber a 

indicação do respetivo coordenador, Deputado Paulo Caetano que infelizmente não iria conseguir estar 

presente na sessão de hoje mas que já havia estado hoje, numa reunião precisamente sobre o mesmo 

problema que existia e estava a ser resolvido e acompanhado pela Assembleia Municipal e, enquanto 

coordenador da comissão, manifestou que esta comissão também acompanhasse a resolução do 

problema hoje apresentado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS referiu que tinham estado ambos na mesma reunião e que o Deputado 

havia referido a dificuldade em participar nesta sessão. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Encerrado o período de intervenção do público, os trabalhos foram interrompidos durante cinco 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Retomados os trabalhos, a Presidente da AMS disse que se seguiriam dois documentos que 

abordavam o Aeroporto e o SIRESP. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Teve início a análise à Moção com o título “SIRESP, tendo sido cedida a palavra ao Deputado Rui 

João Rodrigues que disse que ao longo de algumas reuniões que Assembleia Municipal de Sesimbra havia 

tido com o Gabinete de Protecção Civil, lhes tinha sido informado, pontualmente, que havia zonas 

sombra do SIRESP. Estas eram as zonas em que a rede de comunicação SIRESP não funcionava. Disse que 

entretanto, a bancada de CDU decidira questionar o Gabinete Proteção Civil sobre quais estas zonas 

sombra do concelho de Sesimbra e a resposta obtida foi extensa e só dizia respeito a algumas zonas das 

freguesias do Castelo e de Santiago e relativamente à freguesia da Quinta do Conde não tinham sido 

reportadas quaisquer zonas sombra do SIRESP. Disse que, sendo este sistema da responsabilidade da 

Secretária-Geral da Administração Interna e também da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 

Civil, havia alguma preocupação com a existência destas zonas sombra do Concelho de Sesimbra porque, 

na freguesia do Castelo, entre a Azoia e o Cabo Espichel, a zona da Foz, Praia da Foz e acessos, áreas 

circundantes ao parque campismo Campimeco, Lagoa de Albufeira, Cabeço da Flauta, Ribeiro do Cavalo, 

Cintrão, zona da Assenta, do lado poente do Castelo, Azóia junto ao Campo de Futebol da Azóia e ao 

longo de toda a rua de Palames. Disse que na Freguesia de Santiago, nas imediações do tribunal de 

Sesimbra e na rua da Navegador Rodrigues Soromenho, ao longo do Facho de Santana, na Praça da 
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Califórnia e Avenida 25 de Abril. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado questionou o Presidente da CMS sobre o facto de algumas destas zonas serem de 

grande afluência de público durante as épocas estivais, nomeadamente o Cabo Espichel ao fim-de-

semana, o Ribeiro do Cavalo durante o Verão e é sabido ser uma praia com uma enorme afluência de 

público tem uma delícia de público e não havendo nenhuma rede de comunicação, em caso de 

catástrofe, como é que se transmitiria e agilizaria o socorro a estas populações não correndo o risco, 

infelizmente, que se havia detetado com as populações de Pedrógão Grande. 

Referiu a necessidade desta Moção responsabilizando o Ministério da Administração Interna pelo não 

funcionamento desta rede de transmissões e apelando para que fosse, de imediato, resolvido o problema 

das zonas sombra no concelho de Sesimbra. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Sérgio Faias que disse que a bancada do PS acompanhara a 

preocupação com o funcionamento deste sistema e que naturalmente, sendo um sistema para responder 

a situações de emergência e não tendo a cobertura total do território completa, havia melhorias a 

realizar e essas falhas ao sistema tinham de ser identificadas reportadas e tinham de ser todos a pugnar 

para que fossem repostas as condições normais de funcionamento. ------------------------------------------------  

O Deputado disse também que não poderia deixar de notar no tom em que a Moção surgia no final e 

disse que, estando o Executivo da CMS numa fase de negociações com o Ministério da Administração 

Interna para a instalação de um novo posto da GNR na Quinta do Conde, havendo para a próxima semana 

uma iniciativa com a Secretária de Estado da Administração Interna, podendo haver mais algum cuidado 

nas palavras e a Moção ser mais cordial no sentido de não afetar negativamente, qualquer 

relacionamento que pudesse haver. Disse também que deveria ser retificada a numeração dos pontos. -  

 ---------- Disse compreender o sentido do ponto 3 mas propôs que a segunda parte deste texto pudesse 

integrar o penúltimo parágrafo e que a deliberação da Assembleia fosse apenas sobre o ponto 1, a exigir 

que as zonas sombra fossem restabelecidas. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Lobo da Silva que disse que o PSD já tinha visto este 

“filme” e que lhe custava a creditar que isto fosse possível porque não era uma questão de linguagem 

mas uma questão de ADN. Quando se está em negociações com o Estado Português ou seja, com o 

Governo e, quando aparece uma Moção qualquer, não se podia pôr uma palavra porque poderia magoar, 

ofender e depois talvez já não viessem as verbas. Disse que isto já tinha sucedido numa outra Assembleia 

no outro Mandato, em que houvera uma pessoa do PS eu dissera que não se deveria pôr uma certa frase 

porque as pessoas se poderiam melindrar. As pessoas do Concelho de Sesimbra é que deveriam ficar 
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melindradas se um dia houvesse uma catástrofe porque já se tinha visto o que era o SIRESP a respondera 

aquando da situação em Pedrógão e o PSD não pretendia ver o mesmo neste concelho aquilo que se 

passara em Pedrógão. Disse não haver qualquer sentido de democracia em não se poder chamar a 

atenção ao Ministério da Administração Interna só porque se estava a negociar porque não se estava a 

dizer nenhuma mentira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que já mais do que por uma vez, o Gabinete da Proteção Civil havia explicado a esta 

Assembleia quais eram os pontos negros do concelho relativamente em termos de comunicação do 

SIRESP. Disse perceber a bancada do PS que tinha que defender e que se o Governo fosse do PSD, e que 

se esta Moção fosse apresentada desta forma, da sua parte, era mesmo assim que seria enviada e que 

não se estava a pedir nada a que não se tivesse direito e que o Grupo Municipal do PSD votaria 

favoravelmente esta Moção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Acrescentou que esta questão já vinha sendo levantada pelo Gabinete da Proteção Civil desde o 

Mandato passado e que da parte do Ministério da Administração Interna nada havia sido feito e 

certamente que a Câmara Municipal já havia apelado para a resolução desta questão, e que era feito 

agora, com todo o direito e sem qualquer restrição no tipo de linguagem porque esta linguagem não era 

ofensiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS solicitou aos Deputados um poder de síntese sobre esta matéria, uma vez 

que ainda havia três documentos para apreciar e no Período da Ordem do Dia estava incluída a 

apreciação da Atividade Municipal que, na prática, rondaria as duas horas. --------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado Rui João Rodrigues que disse que, relativamente à parte deliberativa da 

Moção, o ponto 3 seria o ponto 2, ficando apenas a haver o ponto 1 e 2. ------------------------------------------ 

 ---------- Em relação à intervenção do Partido Socialista, disse ficar perplexo porque se fosse feita uma 

Moção para exigir e responsabilizar, o Ministério da Administração Interna chantagearia a Câmara 

Municipal de Sesimbra dizendo que já não haveria posto da GNR em Alfarim nem na Quinta do Conde. 

Salientou que em relação ao texto da Moção, a bancada da CDU não retiraria nenhum parágrafo daquilo 

que estava escrito, tanto no texto como na parte deliberativa e que se a bancada quisesse, que votasse 

em consciência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Sérgio Faias que disse não estar a fazer qualquer tipo de 

chantagem nem estar mandatado por ninguém para o fazer mas sabia que em processos de negociação e 

quando se tentava encontrar soluções, tinha de haver algum bom senso e um bom relacionamento 

institucional e até pessoal, o que ajudava muitos dos problemas existentes e que se conseguiam 
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ultrapassar mais rapidamente. Disse que estava a chamar a atenção para o facto de que existindo 

problemas que se queria resolver para a população, talvez não valesse a pena “meter o dedo na ferida”, e 

bastava carregar apenas na ferida para dizer que ela existia e com isso, possivelmente, conseguir-se-ia 

resolver dois problemas. Por um lado, o problema do SIRESP, e por outro lado, conseguir garantir esse 

relacionamento para que as necessidades da população pudessem ser resolvidas. ------------------------------  

 ---------- O Deputado referiu ainda que se fosse pretendida uma versão mais minimalista da proposta do 

PS, poderia falar-se do Estado e do Governo mas retirar-se-ia o Ministério da Administração Interna. ----- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Rodrigues que disse entender que o Estado corria o risco 

de ser responsabilizado pela inoperacionalidade deste sistema. Sugeriu, numa tentativa de coordenar as 

duas opiniões, que o ponto 2 ficasse integrado no ponto 1. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado José Guerra que disse subscrever esta Moção. Referiu que 

não considerava a linguagem fora do normal e que não colocava grandes incómodos a nível de escrita. -- 

 ---------- Interveio o Deputado Rui João Rodrigues que relativamente ao último parágrafo, retirar a frase 

“Responsabilizar o Estado Português” era uma forma de expressão e poderia dizer-se “Responsabilizar o 

Governo de Portugal”, através do Ministério da Administração Interna, porque era o responsável direto 

pela gestão do sistema SIRESP. E que todos, enquanto Deputados municipais, se não tivessem uma 

atitude, também seriam responsabilizados, quer politicamente e, não sabia se, civilmente, também o 

Presidente da Câmara e o Vereador da Protecção Civil porque tinham conhecimento e não haviam 

alertado o Estado Português e o Governo para este tipo de situação. Já tinha sido visto nos incêndios de 

há 2 anos. Disse que a bancada da CDU poderia retirar a palavra “Estado Português” e alterar para 

“Governo”, responsabilizando através do Ministério da Administração Interna. ----------------------------------  

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Miguel Ribeiro que disse que a bancada do MSU gostaria de 

propor uma redação que fosse ao encontro das duas posições, tal como o seu colega João Rodrigues já 

havia referido e o proposto era manter o ponto 1 e tirar o ponto 3, ficando com a seguinte redação: 

“Exigir ao Governo através do Ministério da Administração Interna que as zonas sombra de comunicação 

SIRESP do concelho de Sesimbra sejam de imediato solucionadas de modo à sua cobertura total da rede 

SIRESP sob pena do Estado Português, através daquele Ministério, poder vir a ser responsabilizado pela 

não operacionalidade do sistema SIRESP em caso de necessidade de socorro, bem como nas falhas de 

cobertura das áreas geográficas acima referidas no concelho de Sesimbra”. --------------------------------------  

 ---------- Desta forma, mantinham-se as duas ideias reunidas num só ponto, pois não faria muito sentido 

estar-se a deliberar responsabilizar o Estado mas poderia manter-se essa ideia no texto final alterando os 
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termos em que estava redigido. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Presidente da CMS que disse querer deixar três notas. A primeira 

tinha a ver com a questão da semântica, isto é, sendo mais para a direita ou para a esquerda, não fazia 

qualquer tipo de diferença, não discordando somente desta última sugestão com uma organização do 

texto. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- A segunda nota era para dizer que da parte do município, não sentia minimamente que qualquer 

Moção ou Recomendação aprovada por esta Assembleia Municipal, neste caso uma Moção, que 

identificasse de forma clara, precisa e utilizando uma terminologia que normalmente era utilizada em 

todos os órgãos democráticos, autárquicos e não só, iria melindrar qualquer relação que pudesse existir 

entre município e essa mesma Entidade, nem de profissional nem do ponto de vista pessoal. Salientou 

que este era o funcionamento das instituições públicas democráticas. Disse que já não sabia se tinha sido 

na última Assembleia Municipal que tinha sido aprovada uma Moção a exigir a construção do Posto 

Territorial da GNR da Quinta do Conde e que esperava que no final, não viesse a ser a Câmara também a 

ser sugerida a comparticipar e colocar umas antenas para que o SIRESP pudesse ser uma realidade. ------ 

 ---------- Disse que nestas circunstâncias, normalmente tinha sido o Município de Sesimbra, não por 

obrigação, mas sempre que entendia que os interesses da população estavam em primeiro lugar e que 

mesmo ficando prejudicados naquilo que eram as suas atribuições e funções, a Autarquia colocava 

também esse interesse nestas negociações e naquilo que se acabava por contratualizar com a 

Administração Central ao nível da construção de equipamentos. ----------------------------------------------------- 

 ---------- A última nota e a mais importante, era a que o levara a intervir. Na discussão parlamentar sobre a 

semântica dos parágrafos finais deliberativos, havia uma nota que gostaria de dar e que não lhe parecia, 

sendo esta matéria também ao nível de segurança, independentemente da responsabilidade que não 

deixava de existir por parte da Tutela, que tinha responsabilidade do SIRESP, tratava-se de uma matéria 

de segurança que, na sua opinião, não deveria ser exposta nos meios de comunicação social. --------------- 

 ---------- Disse estar-se a falar em zonas que por questões de segurança não deviam ser facultadas mas 

que tinham de ser resolvidas, parecendo-lhe que esta matéria deveria ficar na esfera daquilo que era a 

relação entre a Assembleia Municipal, o órgão autárquico e as Entidades competentes até ao limite da 

esfera da Assembleia da República que tinha Comissões sobre esta matéria e não andar na esfera da 

comunicação social. Disse que se tratava de uma opinião com reserva por se tratar de uma questão de 

segurança e que percebia a pressão que isso pudesse criar do ponto de vista público mas parecia ser uma 

matéria mais sensível que se deveria evitar. -------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- A Presidente da AMS questionou o Grupo proponente relativamente à proposta de redação para 

que se pudesse passar à votação do documento. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Rui João Rodrigues disse que a proposta do Grupo Municipal do MSU seria aceite 

mas que em vez de “Estado” sugeria que fosse “Governo Português através do Ministério da 

Administração Interna”. Disse também que a bancada da CDU concordava com a sugestão do Presidente 

da CMS em não ser dado conhecimento à comunicação social. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Rodrigues que se referiu à bancada da CDU dizendo que 

esta informação não era sigilosa mas pública e alertou que esta informação tinha sido obtida de uma 

forma informal e estava agora a ser divulgada em termos políticos. Perguntou que se a fonte onde a CDU 

tinha obtido esta informação a pudera divulgar, não via qualquer entrave que pudesse estar na Moção. 

Se, eventualmente, a informação obtida tivesse sido informal e que não era do domínio público, corria-se 

o risco da bancada da CDU vir a ser questionada de como é que uma Moção continha uma informação 

sigilosa. O Deputado alertou ainda para se saber se a sua “origem” tinha sido legítima. ----------------------- 

 ---------- O Deputado Rui João Rodrigues disse que a fonte desta informação tinha sido um requerimento 

feito pelo próprio ao Gabinete Municipal de Proteção Civil no dia 04 de dezembro de 2019 e que lhe tinha 

sido endereçado a si, bem como também para os Líderes de bancada dos Grupos Municipais. -------------- 

 ---------- Em relação a dar ou não conhecimento à comunicação social local, disse perceber tratar-se de 

uma deliberação e que era sempre solicitado que as deliberações da Assembleia Municipal fossem 

transmitidas à comunicação social mas uma vez que era do entendimento do isto aqui é do entendimento 

do Presidente da Câmara que se tratava de um assunto melindroso e que poderia criar algum alarmismo 

na população, ficava ao entendimento da Mesa da Assembleia dar esse conhecimento à comunicação 

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

 ---------- A Presidente da AMS disse que a Mesa da Assembleia não alterava as deliberações tomadas pela 

Assembleia Municipal, tendo passado, em seguida, à votação do documento.------------------------------------  

 ---------- Aprovou, por unanimidade, a Moção subordinada ao título “SIRESP”, cujo conteúdo é o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “O SIRESP é um sistema único, baseado numa só infraestrutura, nacional, partilhado, que 

assegura a satisfação das necessidades de comunicações das forças e serviços de emergência e de 

segurança, satisfazendo a intercomunicação e a interoperabilidade entre aquelas forças e serviços e, em 

caso de emergência, permite a centralização do comando e da coordenação"(Da Resolução Do Conselho 

De Ministros Nº 56/2003). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Este sistema permite responder adequadamente aos desafios colocados às forças de segurança e 

da proteção civil na sua atuação diária ou em cenários de emergência - catástrofes, acidentes ou 

incêndios de grandes proporções. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De acordo com a legislação em vigor é da responsabilidade da Secretaria – Geral da 

Administração Interna (SGAI) rastrear o SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança 

Nacional, entidade que possui o software Traces, uma aplicação que permite rastrear a eficácia da 

cobertura da rede de comunicações SIRESP em tempo real. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, tutelada pelo Ministério da 

Administração interna, dispõe de mapas de cobertura da rede SIRESP.---------------------------------------------- 

 ---------- Por outro lado as autarquias locais, não dispõem nem de competências legais, nem de meios para 

mapear a cobertura da rede de comunicações SIRESP, pelo que não podem ser corresponsabilizadas por 

eventuais falhas de operacionalidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Gabinete Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Sesimbra não dispondo de 

comunicações SIRESP, a pedido desta assembleia, solicitou aos Agentes de Proteção Civil no concelho a 

indicação de existência de zonas de sombra para comunicações SIRESP no concelho de Sesimbra. ---------- 

 ---------- Das respostas obtidas pode se estabelecer as seguintes zonas sombra no concelho para 

comunicações SIRESP: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Freguesia do Castelo: Cabo Espichel, Zona entre a Azoia e Cabo Espichel, zona da FOZ, Praia da 

Foz e acessos, área circundante ao parque de campismo -“ Campimeco “, Lagoa de Albufeira (junto à 

lagoa), Cabeço da Flauta (Jardia), Ribeiro do Cavalo, Cintrão zona da Assenta no lado poente do Castelo, 

Azoia (junto ao campo de futebol),ao longo da Rua de Palames (Assenta).----------------------------------------- 

 ---------- Freguesia de Santiago: imediações do Tribunal de Sesimbra, Rua Navegador Rodrigues 

Soromenho, ao longo da Estrada do facho de Santana, junto a gruta, Praça da Califórnia e Avenida 25 de 

Abril. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sendo algumas destas zonas muito frequentadas por um grande número de populares fica a 

questão, de se em caso de acidente grave, como irão funcionar as redes de comunicação entre as diversa 

entidades responsáveis por prestar socorro as populações fase a inexistência de rede SIRESP. --------------- 

 ---------- Assim a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 28 de Fevereiro de 2020 delibera: ------------ 

 ---------- 1 - Exigir ao governo, através do Ministério da Administração Interna que as zonas sombra de 

comunicações SIRESP do concelho de Sesimbra sejam de imediato solucionadas de modo à sua cobertura 

total da rede SIRESP sob pena do Governo Português, através do Ministério da Administração Interna, 
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poder ser responsabilizado pela não operacionalidade do sistema SIRESP em caso de necessidade de 

socorro, bem como, nas falhas de cobertura das áreas geográficas acima referidas no concelho de 

Sesimbra.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Presidente da República; Presidente da Assembleia da República; Primeiro-ministro; Ministro da 

Administração Interna; Grupos Políticos da Assembleia da República; Câmara Municipal de Sesimbra; 

Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho de Sesimbra; Bombeiros Voluntários de Sesimbra e 

Comando Distrital de Setúbal da GNR.” --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS disse que se iria passar aos documentos seguintes, uma Moção 

apresentada pelo Grupo Municipal da CDU com o título “Aeroporto no Montijo e Acessibilidades com 

respetivos Materiais por Empréstimo e a Vazadouro” e também uma Moção apresentada pelo Grupo 

Político do Partido Socialista com o título “Aeroporto do Montijo – um fator de desenvolvimento 

económico e de emprego qualificado para a Península de Setúbal”. Pediu permissão para a sugestão de 

metodologia de abordagem destas duas Moções, uma vez que refletiam uma mesma preocupação mas 

com perspetivas de abordagem diferentes, permitindo ao proponente da CDU fazer uma apresentação 

sobre a sua Moção e sobre aquilo que considerava serem os aspetos relevantes que a integrava e 

entretanto, também fazer da parte do grupo político do Partido Socialista exatamente a mesma 

apresentação, focalizando também os aspetos que entendesse ser de maior realce. Após estas duas 

intervenções, poderia passar-se ao debate e eventualmente uma contraposição relativamente às 

matérias que eram defendidas numa e noutra Moção. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse haver a possibilidade de dar contributos no debate de ambas as Moções. Os líderes de 

bancada dos grupos proponentes concordaram com esta metodologia. -------------------------------------------- 

 ---------- Teve início a apreciação da Moção sob o título “Aeroporto no Montijo e Acessibilidades com 

respetivos Materiais por Empréstimo e a Vazadouro” que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

 ---------- “Como é de conhecimento público, o EIA (Estudo de Impacte Ambiental) identifica os problemas já 

denunciados e mais do que evidentes relacionados com a utilização da Base Aérea nº6 do Montijo como 

aeroporto civil.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Reconhece os enormes riscos para a qualidade de vida e para a saúde das populações associados 

à opção pela Base Aérea do Montijo, reconhece os impactos profundamente negativos para o ambiente, 

para o habitat natural do Estuário do Tejo e, simultaneamente, os riscos para a navegação aérea e a 

segurança. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- A opção do Governo PS pela construção do Aeroporto do Montijo atinge milhares de pessoas, cuja 

residência se situa no cone de aterragem e de decolagem, sendo a Quinta do Conde do concelho de 

Sesimbra a freguesia, que será sobrevoada por aeronaves a baixa altitude, causando prejuízos graves à 

qualidade de vida dos mais de 30.000 cidadãos residentes uma vez que coloca em causa a saúde e bem-

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

 ---------- A par disto, o EIA faz afirmações sem qualquer fundamentação técnica, a título exemplificativo, “a 

construção de um novo aeroporto de raiz noutro local não satisfaz o requisito de urgência”, que não há 

condições económico-financeiras para um investimento tão avultado, que o processo de preparação se 

prolongaria por mais de 10 anos, mas não há a demonstração da veracidade destas afirmações. ----------- 

 ---------- A proposta de construção do novo aeroporto de Lisboa no campo de tiro de Alcochete assume um 

carácter estratégico de desenvolvimento para a região e para o País. Contrariamente à opção pelo 

Aeroporto do Montijo, que não terá um tempo de vida útil para além de 2030/2035 atendendo à evolução 

da utilização do transporte aéreo, infraestrutura essa que apenas funcionaria como terminal 

aeroportuário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A opção pelo Aeroporto em Alcochete (Campo de Tiro) permite a construção de raiz de uma 

infraestrutura de forma faseada que responderia às necessidades de desenvolvimento do País, que 

permitiria a utilização por todos os aviões e não somente por aviões de classe C, como é o caso da opção 

Aeroporto na base aérea do Montijo, evitando constrangimentos de construir um aeroporto junto a áreas 

protegidas exatamente em cima do sapal com ocupação de mais de 300m. --------------------------------------- 

 ---------- A localização do aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete permitia ainda a ligação ao oleoduto 

que liga Sines a Aveiras e uma interligação com outros meios de transporte, nomeadamente a ligação 

ferroviária que é absolutamente estratégico para o desenvolvimento da região e do país, aspetos que na 

opção pelo Aeroporto do Montijo ficam totalmente mais uma vez condicionados. ------------------------------- 

 ---------- Está ainda demonstrado em Estudo de Impacte Ambiental mais concretamente no Volume II nos 

Capítulos Introdutórios e Descrição do Projeto, que tem a necessidade de recorrer quer a materiais 

pétreos para agregados britados de granulometria extensa e inertes, assim como solos granulares para 

coroamento dos aterros. Nestas condições referem-se como alternativa a possibilidade de fornecer os 

materiais de empréstimo, as explorações tradicionais de pedreiras calcárias da região de Sesimbra. ------- 

 ---------- Alem disso no mesmo caderno é referido que para a obra do Aeroporto, no Ano de Abertura, 

durante a fase dos trabalhos de terraplenagens, espera-se que acedam à obra cerca de 63 camiões/dia na 

Solução Base, mas nos pressupostos são indicados como Volume de Terras de Empréstimo – 621 165 m3 e 
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Volume de Terras para Vazadouro – 17 748 m3; sem nunca referir o documento da EIA o local exato de 

despejo dos inertes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Como é sabido a generalidade da rede estruturante concelhia encontrar-se no limite da saturação, 

destacando-se como mais relevantes as situações detetadas ao longo de todo o eixo longitudinal da 

EN378, atingindo a sede de concelho, bem como sobre o eixo transversal que atravessa a zona de Quinta 

do Conde e sobre o eixo da EN10. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Já para os Acesso Rodoviário ao Aeroporto do Montijo relativamente à Obra pode ainda 

verificara-se em estudo, que são apresentados como distância de transporte cerca de 40 km; através de 

pequeno mapeamento, mas que facilmente se torna percetível que está em causa a Estrada Municipal 

585, Nacional 378, Nacional 379 e Estrada 10 Junho Frente ao Casal do Sapo até alcançar a A33, artérias 

que dispõem de áreas urbana que causará danos diversos na vida das populações pois com o trafego 

pesado em pavimentos que não se encontram preparados para receber tal aumento de frequência 

culminará na sua degradação assim como o aumento drástico de poluição num concelho com 

consequências negativas para as populações e atividades económicas, nomeadamente o turismo, sem 

que seja resolvido o problema de fundo, ou seja a alternativa ao aeroporto de Lisboa.  ------------------------ 

 ---------- Sob pena da degradação das condições de operacionalidade agora identificadas a reestruturação 

da rede viária deverá facultar alternativas de percursos internos e para o exterior de Sesimbra, implicando 

por isso a formalização de novos corredores viários – através de nova construção ou beneficiação de vias 

existentes – que simultaneamente permitam reequilibrar a utilização dos corredores atuais. ----------------- 

 ---------- Assim a insistência na solução pela base aérea nº6 do Montijo e a intenção de alterar a lei 

passando por cima da participação das populações e entidades públicas só é explicável pela cedência do 

governo PS à Chantagem e interesses da multinacional Vinci, concedendo-lhe o privilegio de em vez de 

construir o novo Aeroporto de Lisboa na zona de Alcochete que ficaria obrigada com os lucros 

arrecadados desde a privatização da ANA, se libertar dessa responsabilidade com a construção de um 

“apeadeiro dentro do tejo” beneficiando ainda de novos direitos de cedência do atual aeroporto da 

Portela.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A construção do Novo aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete é a solução mais 

adequada para responder aos interesses do País, permitindo que Portugal disponha de uma infraestrutura 

estratégica indispensável ao seu desenvolvimento. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Face ao exposto a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 28 de fevereiro de 2020 delibera: 

 ---------- Acompanhar os pareceres de Estudo de Impacto Ambiental que Omite os Vazadouros de Detritos 
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da Obra; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Defender a construção do Novo Aeroporto de Lisboa em Alcochete de forma faseada. (no Campo 

de Tiro); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Emitir parecer negativo ao Estudo de Impacto Ambiental do Aeroporto do Montijo e Respetivas 

Acessibilidades; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Proteger o ambiente das explorações tradicionais de pedreiras calcárias da região de Sesimbra.

 ---------- Impedir despejo dos inertes de Obra no Concelho de Sesimbra.” --------------------------------------------  

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Valente que disse que esta Moção tinha por objetivo 

chegar ao ponto dos materiais para empréstimo e vazadouro para o aeroporto do Montijo. Disse que tal 

como era do conhecimento público, efetivamente já andava por muitos locais, o estudo de impacto 

ambiental, onde estavam identificados vários problemas bem identificados para esta localização na Base 

Aérea do Montijo. Referiu o que bancada da CDU começava por colocar neste documento era que o 

aeroporto do Montijo atingia milhares de pessoas cuja residência se situava no cone de aterragem e que, 

por exemplo, a Quinta do Conde e a Escola Michel Giacometti não eram exceção para este cone de 

aterragem ou seja, imagine-se a Quinta do Conde a ser sobrevoada por aeronaves a baixa altitude 

causando prejuízos graves à vida da população, estando a falar-se de 30.000 habitantes. Sobre este 

documento, disse a proposta de construção do aeroporto de Lisboa em Alcochete assumia um caráter 

estratégico e esta estratégia já era do Partido Socialista no passado mas agora tinha invertido esta 

estratégia e estava declarado neste documento, mais uma vez, que este esta vida útil para este apeadeiro 

seria apenas até ao ano 2035 e a opção do aeroporto de Alcochete-Campo de Tiro, permitiria uma série 

de benefícios: as infraestruturas, o desenvolvimento e, passaria a ser possível aterrar todo o tipo de 

aeronaves, coisa que, mais uma vez no Montijo não poderia acontecer porque parecia que só os aviões 

de classe C o poderiam fazer. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado disse ainda que, agora sobre o documento propriamente dito, o aeroporto, só no seu 

ano de abertura, em fase de trabalhos de terraplanagem, dizia que seriam 63 camiões por dia na solução 

base e o que a CDU estava a dizer é que depois mais à frente, o mesmo documento referia 621.000 

metros cúbicos de terras por empréstimo, que seriam retirados da nossa serra e do nosso território para 

construir o apeadeiro do Montijo porque tinha que ocupar uma zona de sapal que teria de ser aterrada. 

 ---------- Disse também dizer que em momento algum do volume 2 das 328 páginas do estudo de impacto 

ambiental era detetado o local onde seriam depositados os detritos desta obra mas a verdade é que, 

mais uma vez, neste documento eram referidos 17.748 metros cúbicos para serem depositados. Para 
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terminar, disse que no documento, na página 291, era referido que seriam feitos 40 km através de um 

pequeno mapeamento no qual se referia o trajeto feito entre Sesimbra e o Montijo, sendo a Estrada 

Municipal 585, a Estrada Nacional 378, a Estrada Nacional 379, a Nacional 10 e, por incrível que 

parecesse, até a Rua 10 de junho, em frente ao Casal do Sapo, estava contemplada nestes percursos. 

Salientou que se hoje já era impossível devido ao tráfego que acontecia atualmente, como seria durante 

a construção do aeroporto sem a variante construída e perguntou o que Sesimbra iria sofrer durante 

estas obras. Para terminar, disse que a única coisa que a bancada da CDU tinha a dizer é que esta 

insistência por este tipo de obras só era explicável pela cedência do Governo Socialista à chantagem que 

estava pelos interesses com a multinacional “VINCI”. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Sérgio Faias, líder da bancada proponente da Moção com o 

título “Aeroporto do Montijo – um fator de desenvolvimento económico e de emprego qualificado para 

a Península de Setúbal”: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Ao longo dos últimos anos tem-se verificado um intenso aumento das deslocações em meio 

aéreo, tendo-se democratizado a utilização desse meio de transporte como consequência de uma redução 

dos preços das viagens. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para um país como Portugal, em que o Turismo representa um dos principais setores de atividade 

económica, o fenómeno de redução das barreiras à utilização do transporte aéreo tem sido de extrema 

importância, porque tem permitido aumentar o fluxo daqueles que nos visitam e com isso dinamizar um 

alargado conjunto de atividades que vão desde a hotelaria e restauração, atividades culturais e de 

divulgação do património natural e arquitetónico, reabilitação urbana, entre tantos outros negócios que 

têm emergido da capacidade empreendedora dos portugueses. ------------------------------------------------------  

 ---------- Reconhece-se que este crescimento, tal como acontece em todos os processos de evolução rápida, 

introduzem algumas condicionantes e constrangimentos, designadamente no que se refere à capacidade 

de resposta e adaptação das mais variadas infraestruturas e equipamentos, incluindo a infraestrutura 

aeroportuária. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Constata-se que o atual aeroporto de Lisboa, em funcionamento desde 1942, se mostra incapaz 

de responder às necessidades, tendo visto ultrapassadas, há muito, as condições operacionais para que 

foi construído. A capacidade desse aeroporto é hoje um elemento condicionador do transporte aéreo em 

Portugal, provocando o desvio de fluxos de pessoas e bens para outros destinos, afetando 

consideravelmente a competitividade económica da região e do país. ----------------------------------------------  
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 ---------- A necessidade de construção de um novo aeroporto na região de Lisboa é um tema que se arrasta 

desde a década de 60 do Séc. XX. As soluções propostas e estudadas têm sido vários, todas elas com vasto 

conjunto de argumentos de apoio e de oposição, sem que nunca tenha havido coragem política para uma 

tomada de posição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Finalmente, foi assumida uma postura pragmática sobre o tema e tomada a decisão de instalar o 

novo aeroporto na atual Base Aérea n.º 6 do Montijo. Numa situação em que o existente aeroporto de 

Lisboa se encontra à beira da rutura, esta tomada de decisão vai no sentido da solução mais rápida e 

eficaz, e que, sem onerar as famílias portuguesas, melhor responde às necessidades do transporte aéreo 

civil das próximas décadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Reconhece-se que esta solução, como qualquer atividade humana, terá impactes. No entanto, 

tratando-se da adaptação de uma infraestrutura já existente, esses impactes serão sempre inferiores aos 

resultantes da construção de uma infraestrutura feita totalmente de raiz. Acresce que a Declaração de 

Impacte Ambiental que fundamenta o Título de Utilização Ambiental emitido pela Agência Portuguesa do 

Ambiente, em 21 de janeiro de 2020, faz uma avaliação desses impactes e identifica as medidas 

mitigadoras a implementar para que esses impactes sejam minimizados. ------------------------------------------  

 ---------- Mas ainda mais importante, são as consequências positivas que a opção pelo aeroporto do 

Montijo apresenta para a península de Setúbal e, naturalmente, também para Sesimbra. Numa 

perspetiva global, a economia da região encontra-se preponderantemente alicerçada na indústria 

automóvel. Em termos estratégicos, esta dependência de um único sector de atividade representa um 

elevado risco, apesar do momento de estabilidade que hoje se vivencia. Para que se possa tornar a região 

mais resiliente a ciclos conjunturais e garantir maior estabilidade no bem-estar das populações, é 

fundamental diversificar atividades económicas, emergindo o aeroporto do Montijo como uma forte 

oportunidade para atingir esse desiderato. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estima-se que sejam diversificados os efeitos a produzir pelo aeroporto do Montijo para o 

desenvolvimento económico e social da península de Setúbal, enquadrados num previsível cenário de 

atratividade urbana e de atividades empresariais, com impactes positivos na economia regional e na 

melhoria da qualidade de vida das populações residentes. -------------------------------------------------------------   

 ---------- Em termos de empregabilidade, a exploração do aeroporto do Montijo irá possibilitar a criação de 

novas oportunidades de emprego qualificado, gerando postos de trabalho diretos e indiretos para áreas 

técnicas, operacionais e comerciais dos diversos serviços que aí forem instalados. O volume de emprego 

direto estimado para a totalidade do horizonte do projeto é muito significativo, no contexto local e 
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regional. Prevê-se que em 2022, o ano de arranque de exploração, o emprego direto seja já da ordem dos 

5 mil trabalhadores, mais que duplicando ao longo das cinco décadas de vida útil dessa infraestrutura. --  

 ---------- No caso concreto de Sesimbra, a construção e exploração da infraestrutura aeroportuária 

apresenta um elevado potencial para a fixação dos nossos jovens mais qualificados, que por falta de 

oferta de emprego adequado no concelho, se vêm hoje obrigados a movimentos pendulares para norte do 

Tejo, acabando muitas vezes por aí se fixar, afetando os seus laços familiares e quebrando as raízes à 

terra que os viu nascer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta é também uma oportunidade para o desenvolvimento das infraestruturas de acesso ao nosso 

concelho. Sabendo que a construção do aeroporto vai constituir motivo para um conjunto alargado de 

investimentos na melhoria e construção de novas acessibilidades, Sesimbra tem que ter capacidade de 

aproveitar esse movimento, colocando-se ao lado daqueles que defendem a construção do aeroporto do 

Montijo, e assim poder reivindicar que o investimento previsto para a região se estenda ao nosso 

território. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, tendo em conta a necessidade de ultrapassar de forma rápida e eficaz as 

condicionantes e constrangimentos que o atual aeroporto de Lisboa representa para a competitividade 

económica da região e do país, e face ao potencial de criação de novas oportunidades de emprego 

qualificado e de maior estabilidade no bem-estar social da população da região e em concreto do 

concelho de Sesimbra, a Assembleia Municipal de Sesimbra delibera reconhecer a importância estratégica 

da construção do aeroporto do Montijo. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Da presente Moção, após aprovada, deverá ser dado conhecimento à Câmara Municipal de 

Sesimbra, Juntas de Freguesia do concelho, Assembleia da República, Ministério das Infraestruturas e 

Habitação, Área Metropolitana de Lisboa, Autoridade Nacional da Aviação Civil, Associação de Municípios 

da Região de Setúbal e órgãos de comunicação social local e regional.” --------------------------------------------  

 ---------- O Deputado disse que em 1945, havia sido construído o aeroporto em Lisboa e nessa altura, 

estava numa zona isolada mas a cidade começou a crescer e a partir dos anos 60, começou-se a falar na 

necessidade de se pensar no novo aeroporto, até porque a capacidade passado alguns anos já não era 

suficiente para as necessidades. Passaram 50 anos e andou-se a saltitar de local para local e de solução 

para solução e passaram 17 pontos diferentes de possíveis pontos e a adiar-se uma decisão que ninguém 

até hoje tinha querido tomar. A coragem de tomar essa decisão e que agora se ia fazer no Montijo e que 

era sabido que tudo o que se fizesse e toda a atividade humana teriam consequências e agora a questão 

era se existiriam formas de mitigar essas consequências e de as minimizar porque o que acontecia neste 
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momento era a existência de uma declaração impacto ambiental positiva com as medidas que permitiam 

mitigar a maior parte dos impactos que estavam identificados e nesse sentido. O Grupo Municipal do PS 

considerava que este investimento tinha que ser feito porque se chegara a um ponto de rutura do 

Aeroporto de Lisboa e a um ponto em que Portugal e a nossa região, quer a de Lisboa, quer a de Setúbal, 

estava a perder um conjunto de visitantes e de passageiros e estava-se ainda a falar de dinheiro que fazia 

falta ao País e que funcionava como motor de toda a economia destas regiões e estava também a falar-se 

em perder cerca de 600 milhões de euros por ano por falta de investimento neste reforço da estrutura 

aeroportuária. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse ainda que se estava a falar em avançar para uma solução que permitiria responder, e não 

era ótima, porque se o fosse, poder-se-ia fechar já hoje Lisboa porque o pior dos casos era em Lisboa e 

que queria ver se com estes adiamentos, teria depois de se fazer uma Moção a responsabilizar aqueles 

que politicamente haviam dito que não se podia fazer imediatamente um aeroporto e apresentar uma 

solução e era que estava apresentado nesta Moção e era necessário que esta solução avançasse no local 

que estava identificado que era o que permitia mais rapidamente a adaptação de uma infraestrutura 

aeroportuária militar já existente, sendo os impactos muito menores do que fazer uma estrutura de raiz. 

Significa que haveria um investimento perto da região de Sesimbra que proporcionaria emprego 

qualificado de cerca de 5.000 empregos que permitiriam fixar muita da população jovem que hoje em dia 

tinha que fazer movimentos pendulares todos os dias para o norte do Tejo porque não encontrava aqui 

emprego qualificado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que a apresentação do lado da solução também iria permitir ou deveria permitir que se 

negociassem algumas das infraestruturas que iam ser desenvolvidas que pudessem beneficiar também as 

acessibilidades do concelho de Sesimbra. Salientou que quando se colocavam do lado da não solução, 

naturalmente iria ser muito mais difícil obter algumas contrapartidas do que quando simplesmente se 

estava do lado do problema. Para terminar, disse que a Moção ia no sentido de apoiar que esta solução 

avançasse com base na declaração de impacto ambiental positiva que este projeto já havia recebido. ---- 

 ---------- A disse que já tinha sido feita uma apresentação de ambas as partes da matéria e que em 

seguida, se passaria às intervenções sobre ambos os pontos. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Pedro Mesquita que cumprimentou todos os presentes e 

disse que se lembrava que há alguns anos, este assunto já se debatia em Alcochete, pois na altura 

trabalhava numa empresa de betão e esta situação era vista como primeiro objetivo para poder fornecer, 

trabalhar e desenvolver aquela zona. Ao fim de 10 anos, chegava a decisão do não aeroporto em 
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Alcochete nem no Montijo e em termos de desenvolvimento, era aquilo que já se haviam apercebido. 

Disse também à bancada da CDU que, por acaso, havia estudado na Universidade Lusófona e passavam 

dezenas de aviões se calhar a 100 ou 200 metros de altitude, causando um barulho às vezes 

ensurdecedor e não foi por isso que deixara de ter tirado o curso, bem como muitos outros que também 

lá andaram e outros que ainda andavam e que não via que fosse um problema assim tão grave e 

complicado de resolver. Disse que, por outro lado, também tinha morado em Lisboa, na Calçada do 

Combro, onde os elétricos passavam entre as cinco da manhã até à uma da manhã e também nunca 

havia deixado de dormir nem de lá viver por esse problema. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que por vezes se arranjavam argumentos que não achava, de certa forma, sérios. Podiam 

ser preocupantes mas não havia problema que não se resolvesse. Disse que as situações e os problemas 

tinham sido apresentados, bem como as soluções e havia que dar uma oportunidade a quem fizera o 

estudo, o trabalho de visualização de todos os problemas que podiam envolver aquelas populações, quer 

fosse o Barreiro, a própria Quinta do Conde e a Moita, o que lhe parecia ser o grande problema, sem 

saber se era verdade ou não mas pelo menos era isso que era apresentado porque o Presidente da 

Câmara da Moita estava conta e como tal, era normal que toda a CDU também o estivesse porque 

normalmente nesse aspeto, falavam sempre todos a uma voz. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Salientou que o Partido Socialista tinha uma abertura maior em que uns podiam estar a favor e 

outros podiam estar contra mas esta era a verdade. Disse ser engraçado que todos fossem Técnicos 

quando se falava de determinadas situações e se percebia e sabia falar de tudo, o que não era verdade. O 

Deputado disse falar daquilo que sabia, pois era a sua área Académica e não podia entrar noutras áreas 

que desconhecia e não podia aqui afirmar que era um grande problema e que “iria causar isto e aquilo” 

aos passarinhos e às avezinhas. Disse que se tinha gasto muito dinheiro com empresas para fazerem esse 

próprio trabalho, provavelmente até independentes, e assim esperava que tivesse sido para que se 

pudesse ter o resultado como deve ser. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que quem conhecesse um bocadinho da Europa, também conheceria alguns aeroportos 

low-cost, nomeadamente a cidade de Paris, com o aeroporto a cerca de 80 km de distância, o que se 

calhar enriquecera a cidade e aquela zona que não era nada e, no entanto, era uma zona bastante 

desenvolvida. Disse que o mesmo se passava noutras cidades. Disse ter quase a certeza absoluta que 

todos eram favoráveis ao aeroporto mas estava aqui a ser discutida uma questão de localização, a 

primeira era Alenquer, depois era Alcochete, depois já não era Alcochete mas a parte Sul do Campo de 

Tiro que ia fazer a confrontação com Canha, depois já não era Canha mas o Montijo outra vez e por fim, 
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foi arranjada a solução do Montijo e disse não ver qual era o problema. Disse que se a APA (Agência 

Portuguesa do Ambiente) tivesse dado um parecer negativo, era evidente não se poderia estar aqui a 

“fazer força” para haver um aeroporto com todos esses problemas, uma vez que existiam algumas 

condicionantes mas que não era impossível e não estava impossibilitada a construção do próprio 

aeroporto e não via o problema que era aqui apresentado. Falava-se em criação de emprego, 

desenvolvimento económico, crescimento populacional, em taxas municipais, em enriquecimento da 

região, do desenvolvimento da grande Península de Setúbal e considerava que se necessitava de tudo 

isso e se calhar quanto mais investimento para a Margem Sul, talvez não fosse pior porque Autoeuropa 

também havia sido um grande investimento, em que toda a gente havia sido contra a construção daquela 

mega fábrica porque iria destruir os passarinhos e, no entanto, estava-se a falar de 10.000 postos de 

trabalho, o que era bastante importante para a nossa região. Disse ainda que não via que a localização 

fosse tão limitativa assim que trouxesse tantos problemas. Salientou que o Partido Socialista estava 

favorável à construção do aeroporto mas que se tratava agora de uma questão de análise e verificação. 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Rodrigues que disse que a apresentação destas duas 

Moções refletia bem a dificuldade de consenso que todos sabiam que era necessário ser feito, uma vez 

que Lisboa já não respondia às necessidades e, tal como já havia sido referido, não era fácil, em termos 

técnicos, os Deputados se poderem pronunciar qual das soluções era a melhor, as vantagem e os 

inconvenientes. Disse que a verdade dos factos, e era isso que lamentava, é que passados todos estes 

anos, continuava a haver dúvidas sobre a localização e todos os Governos anteriores haviam adiado a 

solução. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que, infelizmente, só eram tomadas decisões no limite quando já não havia alternativa e era 

lamentável, pois esta decisão já devia ter sido tomada há muito tempo e os Governos deveriam ser 

responsabilizados por isso porque esta decisão deveria ter sido tomada atentamente. Disse que as 

dúvidas de hoje já existiam há 10 ou 20 anos e continuava-se à espera. Disse que por esse facto, o MSU se 

iria abster, quer numa Moção, quer noutra porque não tinha condições técnicas para saber qual das duas 

seria a melhor opção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Deputado Lobo da Silva que relembrou esta Assembleia de que a bancada do PSD já 

havia aqui apresentado um documento no sentido de estar de acordo com a construção/ampliação do 

novo aeroporto no Montijo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que o PSD, tanto a nível local como distrital, sempre tinha sido coerente e sempre 

defendera o aeroporto do Montijo e que o fazia por diversas razões, nomeadamente pelo aumento do 
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emprego que adviria da instalação de uma infraestrutura daquela Natureza no Montijo e nomeadamente 

no distrito de Setúbal, porque além do aumento do número de empregos também iria aumentar o 

desenvolvimento económico da região, e onde Sesimbra estava incluída. -----------------------------------------  

 ---------- Disse acreditar plenamente nas Entidades que davam os estudos de impacto ambiental positivos, 

de empresas que diziam ser possível concretizar aquela obra, por isso terem de acreditar mas também 

salvaguardando sempre o Estado Português faria com que se cumprissem todas as situações referidas nos 

vários estudos em termos ambientais. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado disse depois que o Governo estava num grande imbróglio que era a questão da Lei. 

Disse que à boa maneira socialista, se mudava a Lei mas havia aqui um aspeto que era muito importante 

que era o Partido Socialista, e normalmente, as pessoas tinham a mania de por vezes proferirem palavras 

ou expressões que depois, de hoje para amanhã, se veriam confrontadas com as mesmas. ------------------  

Relembrou uma expressão do cidadão Pedro Nunes Santos que dizia assim: “PS não precisa nunca mais 

da direita para governar”, e aqui intitulava direita como o PSD. O Deputado disse esperar que o PSD não 

cedesse nesta tentação de subscrever a alteração da Lei porque o Partido Socialista, nos últimos 4 anos, 

havia governado com o apoio parlamentar da CDU, do Bloco de Esquerda e dos “Verdes” e teria de ser 

com estes partidos que o PS teria que resolver o caso é porque se tinha aqui “a mulher do outro, que 

quando se queria, dormia-se com ela e quando não se queria, não se dormia porque teria de dormir com 

eles e resolver o problema, e que o próprio esperava bem que o PSD não se deitasse”. Disse que estas 

expressões eram no sentido conotado da palavra e não no sentido de deitar na cama. Para concluir, disse 

que o PSD iria votar favoravelmente a Moção do Partido Socialista coerentemente com as posições 

tomadas pelo PSD nesta casa, neste concelho e, nomeadamente neste distrito e que votaria 

favoravelmente a Moção da CDU. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado José Guerra que disse não ser a favor da construção do 

aeroporto, onde quer que fosse mas como era importante a saída do aeroporto de Lisboa, era normal 

que tivesse de ser construído outro. Disse não ser contra a construção do aeroporto mas porque iria 

aumentar substancialmente a questão de mais aviões a sobrevoar e a produzir CO2 e outras coisas para o 

ambiente. Disse que a questão ambiental era uma questão importante de antes porque havia coisas que 

não eram feitas nos estudos. Referiu que a questão da subida do rio estava prevista por cientistas e 

poderia impedir algumas aterragens aquando da maré-alta mas, tal como dizia o velho ditado, “depressa 

e bem, não há quem”. Disse ser necessário ver o que o País precisava e o que se queria. Disse que na 

questão dos postos de trabalho, em Alcochete haveria muito mais pessoal e teria que criar muito mais 
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emprego que o Montijo porque era um apeadeiro. O Deputado disse que poderia defender Alcochete 

como poderia defender em Beja, desde que houvesse uma circulação correta de comboios de alta 

velocidade entre Beja e Lisboa. Salientou que isto era um investimento muito caro mas era um 

investimento com perspetivas de futuro, uma coisa que Portugal não tinha tido nos últimos anos, não 

tinha tido uma perspetiva das coisas que construía, que deveriam ser para 50, 70 ou 100 anos mas o 

aeroporto era uma coisa para 30 anos no Montijo, o que nos faria gastar dinheiro a todos nós e seria 

entregue, quase de graça como, por exemplo, a nacionalização da ANA feita pelo PSD no Governo 

anterior porque ao nacionalizar a ANA, foi depois vendida por uma ninharia à “VINCI” para ser explorada 

por 30 ou 35 anos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Salientou que relativamente à questão ambiental, Portugal não se tinha preocupado muito e 

disse que em Inglaterra não havia muito tempo, havia sido chumbada, por questões ambientais, a 

construção e a expansão do aeroporto Heathrow porque possivelmente teria havido um estudo mais 

aprofundado sobre a questão. Disse que a construção de mais pistas do que aquelas que havia em Lisboa, 

iria aumentar significativamente as viagens aéreas, o que iria criar um problema também ambiental. 

Disse ainda que Alcochete tinha a questão de resolver o problema a todos os aviões. -------------------------- 

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

que o regime legal hoje vigente determinava e exigia que para a concretização de uma obra desta 

dimensão e impacto, tinha de haver parecer positivo de todos os municípios envolvidos e que não se 

verificando estes pareceres positivos, a Autoridade Nacional de Aviação Civil teria de respeitar os 

pareceres dessas autarquias e chumbar o Projeto. Disse que nesta fase, já cinco Câmaras Municipais se 

haviam manifestado negativamente para a construção do novo aeroporto do Montijo, entre as quais 

estavam a Moita, Seixal, Palmela, Sesimbra e Setúbal. Recordou que esta Lei vigente tinha sido proposta 

e aprovada em 2007 por um Governo do PS e que vinha agora um outro Governo do PS contestar uma lei 

do próprio Partido, afirmando ser inadmissível que algumas Câmaras Municipais tivessem uma posição 

diferente à do Governo ao não emitirem parecer favorável ao projeto de construção do novo aeroporto 

do Montijo para que este se concretizasse. Disse ainda que o Governo e outros elementos do PS 

afirmavam existir forças de bloqueio, afirmação Esta ao velho estilo catequista. Disse que perante esta 

situação, a posição do Governo era simples: se a Lei criada pelo PS obrigava o Governo a ter que respeitar 

os pareceres das Câmaras Municipais que não lhes fossem favoráveis, neste caso, alterava-se a Lei do PS 

e chegava-se ao ponto de um Governo que não queria cumprir uma Lei criada pelo partido a que 

pertencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Afirmou que estas afirmações eram inaceitáveis e inadmissíveis, constituindo as mesmas, uma 

ofensa ao Poder Local Democrático e que para este Governo, a Lei só valia quando interessava às 

“tropas” do Governo, pretendendo o mesmo contornar os pareceres das Câmaras Municipais e bloquear 

a opinião e a participação dos municípios em matérias tão importantes para o seu território. ---------------  

 ---------- Referiu que esta posição do Governo era demonstrativa da falta de respeito para o Poder Local 

Democrático e que as Câmaras Municipais tinham que defender o seu território e as suas populações no 

que respeitava ao ambiente, à saúde e à segurança dos vários milhares de pessoas que serão afetados 

nos concelhos em causa. Disse que o Governo afirmava que a solução do Montijo era a melhor opção e 

questionou se o Governo teria em seu poder estudos ou documentos que comparassem esta localização 

com outras localizações e que demonstrassem que o Montijo era a melhor opção. -----------------------------  

 ---------- Disse que por aquilo que era sabido, o Governo não tinha nenhuns documentos de estudos e 

Pareceres que demonstrassem que esta era a melhor solução. Disse que, desde 2007, existia um Parecer 

emitido pelo LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil), que era uma entidade credível, não um 

grupo de especialistas, que tivera por base as várias opções de localização, tendo identificado como a 

melhor opção, a localização de um novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete, documento que o 

Governo do PS de então homologara. Respondeu a Deputado Pedro Mesquita que o que a CDU afirmava 

aqui era as suas opiniões não eram inventadas e estavam fundamentadas, pois eram rigorosos e o LNEC, 

Associações de plataformas cívicas, Associação ambientais e pilotos, tinha sido aí que a CDU tinha obtido 

as suas informações. Assim, a questão do novo aeroporto de Lisboa já poderia e deveria estar resolvida 

há 12 anos e a opção pela utilização da base aérea nº 6 no Montijo para uso como infraestrutura 

aeroportuária civil, não respondia aos interesses estratégicos de Portugal no domínio das tuas 

Infraestruturas aeronáuticas civis. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que o uso da Base aérea nº6 era o que mais impacto negativo tinha sobre as populações 

sobre a sua saúde e a segurança e o meio ambiente. Referiu que as várias críticas que tinham vindo a 

público, quer de Partidos Políticos, associações ambientalistas, Câmaras Municipais, plataformas cívicas e 

especialistas em planeamento estratégico de infraestruturas de transporte, assentavam no facto de a 

localização no Montijo ser uma opção que beneficiava a multinacional “VINCI”. --------------------------------- 

 ---------- Respondendo ao Deputado Sérgio Faias, disse que a CDU não se colocava do lado errado nem se 

colocava ao lado da “VINCI” como o Partido Socialista se colocava com muito jeitinho. Disse que se 

colocava do lado certo, ao lado das populações e das suas últimas informações e ao lado da Lei, que era 

respeitar o Poder Local Democrático. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Disse também que não tinha como sustentação qualquer estudo técnico que indicasse este como 

o melhor local do ponto de vista de segurança e ambiental e exemplificou com a aproximação Sul à pista, 

onde se situavam escolas, hospital e um conjunto de instalações industriais caracterizadas pela 

manipulação, transporte e uso de substâncias altamente voláteis e perigosas na zona sobrevoada. Disse 

ainda que na aproximação à pista 01, habitavam milhares de pessoas que seriam afetadas, quer ao nível 

da sua segurança e da sua saúde, nomeadamente ao nível do ruído provocado pela aproximação, 

aterragem e descolagem de aeronaves, o que afetaria a comunidade escolar, interferindo com as aulas e 

a concentração dos alunos, contrariando todas as diretivas da OMS (Organização Mundial da Saúde). ----  

 --------Relativamente à segurança aeroportuária e de transporte aéreo, outro aspeto importantíssimo, 

disse que a extensão mínima da pista do Aeroporto Sá Carneiro, hoje em dia recomendada na aterragem 

para voos de médio curso, era de 2450 metros e a pista que se propunha construir no Montijo tinha uma 

distância total de aterragem de 2140 m, o que fica muito aquém do necessário. Disse que esta pista tinha 

um défice de 610 na distância de aterragem, tendo em conta que os acidentes de fim de pista eram os 

mais frequentes, dito pelos especialistas, e não surgiam apenas por uma razão. Referiu que nestes casos, 

a dimensão da pista e da sua margem de segurança era fundamental para evitar consequências graves 

sendo que a pista do Montijo estava limitada em comprimento, quer a Norte, quer a Sul. Disse ainda que 

os acidentes recentemente ocorridos com aviões de médio curso deveriam fazer soar o alarme e lembrar 

todos os riscos que esta pista representava, como os casos em Jacksonville, nos EUA, Istambul na Turquia 

e no Irão, onde os aviões foram cair à água ou à estrada, depois de terem executado a totalidade da pista, 

sendo que as três pistas tinham entre 2750 metros e os 3070 e a do Montijo teria 2140. 

Disse que há cerca de 10 anos, em Nova York, um ganso havia entrado para dentro do reator de um 

avião, que foi cair ao rio Hudson. Basta haver um ganso estúpido entre vários milhares para que acontece 

uma tragédia e para tragédias já se tinha alguns Ministros no Governo. Disse ser necessário um novo 

Governo para Lisboa e uma pista pequena que só serviria para aviões de pequeno e médio curso até ao 

Airbus A321 ou Boeing 737. Salientou que esta pista de pequenas dimensões não tinha as distâncias 

mínimas aconselháveis, o que obrigaria à maioria do tráfego aéreo na Portela, incluindo o de longo curso. 

Disse que o aeroporto do Montijo teria a capacidade de crescimento limitada e esta não era uma solução 

de que Lisboa necessitava porque não resolveria o problema existente. Respondendo ainda ao Deputado 

Pedro Mesquita, disse ser percetível que o Deputado não estava muito preocupado com as 

consequências que a construção do aeroporto do Montijo teriam para a saúde e a segurança da 

população. O Deputado referiu-se ao sexto parágrafo da Moção do PS onde era referido: “…solução mais 
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rápida e eficaz, e que, sem onerar as famílias portuguesas, melhor responde às necessidades do 

transporte aéreo civil das próximas décadas.”, e questionou o Grupo Político do PS quais os documentos, 

estudos ou Pareceres que tinham em seu poder e que pudessem facultar, os quais comparavam, com 

outras localizações e demonstravam que o Montijo era a melhor opção do que a solução do aeroporto 

Alcochete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Perguntou se a opção do Montijo era mais eficaz e melhor que Alcochete face às necessidades do 

transporte aerocivil nas próximas décadas e que seria também a melhor resposta, como afirmava o PS, 

optando por uma pista de pequenas dimensões, o que iria obrigar a maioria do tráfico aéreo da Portela 

na Portela, incluindo o de longo curso. Disse também que não se sabia onde o grupo político PS havia 

obtido as informações que serviam de sustentação ao conteúdo da Moção mas que de uma coisa, a CDU 

tinha a certeza, que era que a Moção não tinha por base os estudos e Pareceres emitidos pelo MEC em 

2007, o qual identificara como a melhor opção de compartilhamento a outras opções para a construção 

de um novo aeroporto no campo de tiro de Alcochete, documento que o Governo da altura do PS 

homologara e que seria em Alcochete. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse ainda que no oitavo parágrafo, era afirmado que a opção do aeroporto do Montijo era 

positiva para a Península de Setúbal e para Sesimbra e questionou se o concelho de Alcochete estava fora 

da Península de Setúbal e se os benefícios referidos só se verificavam se a opção fosse no Montijo. ------- 

 ---------- Referiu ainda que no 10º parágrafo se dizia: “Esta é também uma oportunidade para o 

desenvolvimento das infraestruturas de acesso ao nosso concelho.” E perguntou quais eram as 

infraestruturas se a opção fosse Alcochete. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para terminar, disse que no penúltimo parágrafo era referido: “…no bem-estar social da 

população da região e em concreto do concelho de Sesimbra …” e perguntou se se estavam a referir à 

freguesia da Quinta do Conde que iria ser sobrevoada por aviões com poucos minutos de intervalo e uma 

quota inferior à Serra da Arrábida e que a dúvida em relação a esta Moção era de saber se estes 

benefícios e vantagens só se verificavam se o novo aeroporto fosse construído no Montijo se, no caso de 

a opção vir a ser Alcochete, estes benefícios e vantagens já não se verificavam. --------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS perguntou se mais alguns Deputados iriam querer intervir, pois já estavam 

inscritos os Deputados Rui João Rodrigues, Paula Rodrigues, Lobo da Silva e Sérgio faias, pelo que caso 

não houvesse mais inscrições, se daria por concluído este ponto. Colocada a questão, não houve intenção 

de mais nenhum Deputado em intervir.--------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Rui João Rodrigues que disse ser interessante ver o tempo que 

se tinha perdido com a construção do aeroporto, bem como os 33 milhões de euros a construir um 

aeroporto em Beja. Disse que este processo se tinha iniciado no ano 2000 e tinha terminado em 2011, 

tempo e dinheiro perdidos pelo Estado Português que esbanjava os seus recursos que eram de todos nós 

e que iria esbanjar todos os recursos de Portugal se continuasse a insistir com o aeroporto do Montijo. 

Disse que este aeroporto não serviria, pois tinha uma longevidade de 20 anos do máximo e era um 

aeroporto que, tal como o seu camarada José Braga já havia dito, não permitiria a aterragem de 

aeronaves de grande porte, permitiria apenas que aterrassem pequenas aeronaves. Disse que o A380 só 

conseguia aterrar em Beja e o Estado Português iria gastar mais 33 milhões de euros e era por isso que 

deveria ser responsabilizado por nós andarmos a pagar os devaneios de alguns, e que o aeroporto 

Montijo seria mais um devaneio e inclusive agora, tentando mudar a Lei para fazer o jeito a quem eles 

bem entendiam. O Deputado disse esperar que o Presidente da República dissesse que esta situação era 

puramente anticonstitucional e antidemocrático, querer mudar uma Lei porque dava jeito ao Partido 

Socialista. Para terminar, disse que o aeroporto do Montijo não serviria a ninguém, não serviria a Lisboa, 

a Sesimbra, não serviria ao País e era uma falácia. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Deputada Paula Rodrigues que disse que uma das questões referidas no relatório de 

consulta sobre o aeroporto do Montijo e respetivas acessibilidades é que seria necessário proceder a 

sondagens para se verificar a constituição do pavimento e avaliar a necessidade de se proceder ao 

reforço da sua composição estrutural. Disse que no pior cenário, poderia chegar-se à conclusão que seria 

melhor demolir a pista existente e construir uma nova ou seja, o argumento de que a pista já existia, 

cairia imediatamente por terra e poderia fazer-se derrapar o investimento. --------------------------------------  

 ---------- Referiu que em termos de segurança, a pista encontrava-se muito próxima da Ponte Vasco da 

Gama, o que representava risco acrescido em caso da necessidade de se efetuar uma amaragem junto 

aeroporto. Disse que para além disso, também havia questões que tinham a ver com a pista ter que ser 

aumentada para o rio numa zona aluvionar, em que era necessário fazer o devido tratamento dos solos. 

 ----------  Disse haver outras questões relacionadas com os impactos negativos nas populações e atividades 

locais decorrentes da dinâmica de ações construtivas, atendendo que a área de implementação do 

Projeto se confinava maioritariamente ao interior do permitido a uma distância significativa da zona 

urbana. Disse que também já tinham sido referidos impactos negativos quanto aos sistemas ecológicos e 

avifauna e que o Deputado Mesquita tinha referido os passarinhos e a Deputada disse que o Estuário do 

Tejo era considerado um dos maiores estuários da Europa Ocidental, sendo zona húmida portuguesa 
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mais importante para aves aquáticas e uma das mais importantes da Europa para um grande número de 

aves aquáticas. Era um local chave para aves migratórias da rota do Atlântico Este, em particular nos 

períodos de migração invernada e a importância deste estuário tinha levado à sua classificação como 

zona húmida de importância internacional pela Convenção RAMSAR.-----------------------------------------------  

 ---------- Disse ainda dizer que, neste Projeto, iriam induzir impactos negativos significativos permanentes 

e irreversíveis na avifauna do Estuário que decorriam da perturbação causada pela circulação de 

aeronaves e que tinha como consequência a redução das áreas de refúgio, alimentação e nidificação das 

aves aquáticas. Disse também que o impacto nas espécies migratórias poderia ser superior, atendendo a 

que estas não tinham possibilidade de serem sujeitas a fenómenos de habituação. ----------------------------- 

 ---------- Disse que esta situação também existia no Cabo Espichel, inclusive aves em extinção que 

descansavam e que era preciso mecanismos que incluíssem o assegurar o exercício da atividade 

aeronáutica com segurança e sem perturbações significativas. A Deputada destacou ainda os impactos 

decorrentes da extensão das pistas que, para sul, se verificaria se há uma destruição da zona da 

embocadura da comunicação com as antigas salinas com a zona do estuário, que era negativo, 

irreversível e significativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Referiu ainda que para além do ruído tremendo a que o concelho de Sesimbra iria estar um afeto, 

o estudo internacional sobre as zonas do mundo em risco com a subida do nível médio do mar, corrobora 

que com o novo aeroporto do Montijo, corria-se o risco de inundação até ao ano 2050. Disse que risco de 

subida do nível médio do mar e a omissão de vários cenários face a situações de alterações climáticas. -- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Lobo da Silva que disse que o PSD era sensível à questão 

dos pássaros e que ainda era do tempo em que, aquando da construção da Ponte Vasco da Gama, tinha 

sido obrigatória a colocação de candeeiros no sentido oblíquo com luzes azuis porque os peixes dormiam 

e hoje continuavam a dormir, os candeeiros estavam no sentido oblíquo mas as luzes agora eram 

brancas, portanto, havia uma evolução no sono dos peixes. O Deputado disse reconhecer que havia que 

preservar os pássaros e todo o habitat. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Solicitou ainda ao Deputado José Guerra que o esclarecesse sobre o facto de o Deputado ter 

referido a existência de CO2 no aeroporto do Montijo e perguntou se em Alcochete também não haveria 

CO2, uma vez que a distância entre os dois locais era de 10 km. ------------------------------------------------------ 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Sérgio Faias que disse ao Deputado Lobo da Silva que aquilo 

que havia sido dito pelo Deputado José Guerra era que por si, não haveria aeroporto nenhum e que 

deveria acabar o transporte aéreo, ou que se não acabasse e não houvesse aeroporto nenhum, as 
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pessoas teriam de se deslocar para Espanha e as emissões de CO2 no mundo iriam continuar. A questão é 

que as emissões iriam continuar porque as pessoas não vão viajar para Portugal mas para o lado e deixar-

se-ia de ter muita da atividade económica em Portugal o País andaria, como já havia andado e como 

agora se estava mais aliviado, com o cinto apertado e a fazer contas para ver quando é que chegava o fim 

do mês ou quando é que chegava o início do próximo mês. Disse que o impacto em termos de CO2 de se 

ter um aeroporto ou não, era igual porque se as pessoas não se deslocarem para aqui, deslocar-se-iam 

para outro sítio qualquer. Havia que escolher se se queria, ou não, que elas se deslocassem para Portugal 

ou se queríamos ter uma solução para daqui a 10 anos ou uma solução para daqui três ou quatro anos 

em pleno. O Deputado disse estar um pouco perplexo com a questão dos impactos ambientais e era 

natural que, até mesmo antes de acordar, estávamos a ter um impacto no ambiente, a impactar qualquer 

coisa nem que fosse a produzir CO2 para o ar à nossa volta e consumir oxigénio. ------------------------------- 

 ---------- Por este motivo, era normal que qualquer atividade humana tivesse impacto. Sobre o estudo de 

impacto ambiental, disse que as fontes de tudo aquilo que tinha dito estava nas mesmas fontes que os 

Deputados tinham consultado, que eram todos os documentos que tinham servido de base ao estudo de 

impacto ambiental que tinham dado origem à declaração de impacto ambiental positiva e que depois 

permitiram que a APA (Agência Portuguesa do Ambiente) emitisse o título de utilização ambiental para 

aquele Projeto que estava emitido e existia. Salientou que não se podia ter dois pesos e duas medidas 

quando não se ia pôr em causa que as Instituições envolvidas neste estudo, e um conjunto de instituições 

públicas e técnicos especializados que emitiram pareceres e que, para além de problemas, porque só se 

tinha falado dos problemas mas ninguém falara das soluções de mitigação que estavam nesse estudo e 

era preciso também ser-se um pouco mais claros. O Deputado disse estar a falar do estudo para o 

aeroporto do Montijo e que quando se estava a falar das dragagens do rio Sado, em que se havia 

debatido o tema, e todos ficaram calados a partir daí por terem ficado convencidos daquela solução. 

Disse nunca mais ter ouvido nada nem qualquer pronúncia sobre a questão da dragagem da parte do PCP 

nem dos “Verdes”. Disse que sobre esse tema, as Instituições tinham passado a ser idóneas, e perguntou 

porque é que neste tema as mesmas tinham deixado de o ser. O Deputado disse ser importante, já que se 

falava tanto em incoerência também ser-se coerentes sobre estas questões. ------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à extensão da plataforma do aeroporto, disse haver a proposta de extensão da 

plataforma e, para não haver a tentação de se dizer que parecia que o aeroporto era só para os militantes 

do Partido Socialista, disse que eram tão amigos do concessionário que a solução que estava no Projeto e 

que já tinha sido dita e referido pelo ministro e que tinha menos impacto no caso da extensão, era uma 
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solução estacada e não era a solução que o concessionário queria que fosse no aterro. ----------------------- 

 ---------- Em relação à questão do posicionamento da CDU, disse que o PS o percebia porque a CDU, tal 

como noutros temas como a transferência de competências, o Comité Central decidira que posição era 

aquela e que se eram tão eficazes, conseguiram ver que até o Comité Central da China tinha arranjado 

uma solução para houvesse um vírus mundial e que agora, já o fluxo de passageiros estava a reduzir para 

que a necessidade do aeroporto fosse também mais reduzida. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu ainda que a CDU dizia que os Presidentes de Câmara do PCP estavam a defender as suas 

populações e que se poderia falar do caso concreto da Moita, em que na campanha das eleições 

Legislativas de 2019, a bandeira do aeroporto tinha sido a bandeira do PCP na Moita a dizer: “Vejam lá os 

bandidos do Governo e do PS querem fazer aqui um aeroporto” mas que, ao olhar para os resultados 

eleitorais, houvera uma evolução muito positiva na votação que o PS tivera nessas eleições e, pela 

primeira vez, tinham sido ganhas as três freguesias do concelho da Moita e uma freguesia que nunca 

tinha sido vencido pelo PS, que era a do Rosário e Sarilhos Pequenos, que pelos vistos, seria uma das 

freguesias mais afetadas pelo aeroporto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que a atitude da CDU era completamente paternalista ao dizer-se à população o que é que 

ela tinha de querer e achava ser preciso ter aqui algum cuidado com as aproximações que tinha. 

Salientou que Alcochete não era a solução que vinha em tempo útil e que estava nesse estudo, no 

volume 2, no “Relatório síntese - capítulo centro histórico” que a duração do Projeto não eram 30 anos e 

que iria até 2062 e isso ligava com a questão da subida do nível da água do mar e que quando a água do 

mar chegasse à plataforma do aeroporto do Montijo, já haveria pessoas a nadar em Lisboa e a Costa da 

Caparica já teria desaparecido há vários anos. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que se estava a tentar olhar para um problema e a tentar meter aqui um pouco de areia na 

engrenagem para se tentarem enganar a todos. Disse também que quando se referia que esta solução 

não iria onerar as famílias, tinha a ver com o facto de o investimento ir ser feito, daí esta resistência em 

que a plataforma fosse estacada porque era muito mais barato se fosse por aterro porque iria ser 

suportada pelo concessionário do aeroporto e não pelos impostos dos portugueses. -------------------------- 

 ---------- Relativamente à Moção da CDU, que tinha uma referência aos materiais das pedreiras de 

Sesimbra, e perguntou como é que tinha sido construída a Expo 98 e a Ponte Vasco da Gama e que tinha 

sido com pedreiras e estava agora a falar-se de volumes muito mais baixos. Disse que na proposta da 

CDU, se queria acabar com as Pedreiras em Sesimbra. Questionou ainda se houvesse um aeroporto em 

Alcochete, de onde viria a pedra. Sobre a questão das terras de empréstimo e ao aterro, o Deputado 
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disse que a questão era simples e que as terras que viriam seriam inertes e sendo inertes, não haveria o 

problema que se tinha atualmente no Zambujal e era preciso que não se fizesse como em 2014, quando o 

PS levantou a questão da Pedreira do Zambujal e disseram não havia problema nenhum porque estava 

licenciado para inertes e que não se estivessem a levantar problemas e a fazer Moções na Assembleia de 

Freguesia do Castelo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que tinha de se garantir que eram inertes e que o resultado da movimentação de terras 

para abrir as estruturas para se fazer o aeroporto não seria com as contaminações que havia hoje em dia. 

O Deputado referiu que na proposta da CDU, era feita uma referência que não se percebia bem o que era 

que falava em acompanhar os Pareceres e perguntou o que é que consideravam por este 

acompanhamento. Disse também que era proposto emitir, agora, um Parecer negativo ao estudo de 

impacto ambiental e convinha dizer que este estudo estava feito, que a declaração de impacto ambiental 

era positiva e o título de utilização ambiental estava emitido. Referiu que o período de consulta pública 

tinha sido há uns meses atrás, em que se tinha consultado as Câmaras numa altura prévia e que a Câmara 

Municipal de Sesimbra dissera que era contra e que a única solução que considerava era Alcochete mas 

que tudo isso passara e esse processo não iria ser reaberto e estava concluído. Disse que estava a ser 

proposta uma coisa que não teria o mínimo efeito e que o que existia neste momento estava em 

discussão tinha a ver com a questão da Autoridade Nacional da Aviação Civil e essa sim, atualmente, 

obrigava a que os municípios tivessem de dar Parecer. Estava-se a falar de coisas diferentes e não sabia 

se tinha sido “em cima do joelho” ou numa tentativa de se ter aqui qualquer coisa mas não tinha nexo. O 

Deputado disse ainda que também gostava de perceber o que é que se queria dizer, na parte deliberativa 

da Moção, que era preciso proteger o ambiente das explorações tradicionais. -----------------------------------  

 ---------- A Deputada Paula Rodrigues iniciou uma intervenção sem que lhe tivesse sido dada a palavra, ao 

que a Presidente da AMS disse que se acalmasse e que agora era a sua vez de intervir. ----------------------- 

 ---------- A Presidente disse que esta matéria tinha tido liberdade de todas as bancadas exporem os seus 

pontos de vista e cada um, dentro daquilo que era a sua perspetiva e dentro daquilo que era a sua 

defesa, tinha recolhido elementos para apresentar. Disse ainda que relativamente à CDU, já tinha 

intervindo cerca de 26 minutos e que o PS tinha menos tempo, 17 minutos e que em termos tempos a 

Mesa da AMS não podia aceitar qualquer crítica porque não tinha tido nenhuma determinação para 

encurtar as intervenções, apenas apelos para a sua conclusão. -------------------------------------------------------  

 ---------- A partir do momento em que havia uma lista de pessoas que tinham feito as suas intervenções, e 

que já ia longa, e a partir do momento que em determinada altura, a própria tinha tido a preocupação de 
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avisar que a partir do momento em que havia uma lista de intervenções, não haveria mais nenhuma 

inscrição para que depois pudesse ser dada a palavra ao Presidente da Câmara. Ocorreu que o Deputado 

Rui João e a Deputada Paula Rodrigues solicitaram para intervir e a Presidente disse que a sua cedência a 

ambas as intervenções era uma falta de compromisso nesta Assembleia, independentemente do 

Deputado Sérgio Faias ter colocado algumas questões com as quais os senhores entendiam que deviam 

solicitar esclarecimento e que apenas podia dizer que essa intervenção seria apenas uma intervenção por 

cada Bancada para criar equidade de intervenção de todas as bancadas. ------------------------------------------  

 ---------- A CDU deveria escolher a pessoa para fazer essa intervenção, tal como as restantes bancadas. 

Salientou que até ao momento, todos haviam tido a oportunidade de expor as suas razões. Uma vez que 

a primeira solicitação de intervenção face às questões colocadas pelo Deputado Sérgio Faias, foi dada a 

palavra à bancada da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado João Valente para esclarecer que a bancada da CDU tinha 

solicitado a palavra para Defesa da Honra porque houvera um apontar miras para alguns locais, incluindo 

alguns Presidentes de Câmara e era nesse sentido que a Deputada Paula Rodrigues iria intervir. ----------- 

 ---------- A Deputada Paula Rodrigues voltou a intervir sem que lhe tivesse sido cedida a palavra e disse 

que a sua questão de desagrado tinha a ver com o comentário que o Deputado Sérgio Faias havia referido 

uma altura em que se estava numa pandemia internacional que tinha a ver com o coronavírus e era 

lamentável que neste momento, o Deputado Sérgio Faias tivesse feito um comentário acerca de um vírus 

que estava referenciado pela Organização Mundial de Saúde de extremo e elevado perigo e que gostava 

que esta intervenção ficasse registada em ata. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse que a Mesa da AMS tinha competência a coordenar os trabalhos e 

que a Deputada, em situações futuras, deveria solicitar a sua intervenção do mesmo modo como os 

outros Deputados o tinham solicitado. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Deputada Paula Rodrigues apresentou as suas desculpas. ------------------------------------------------ 

 ---------- A Presidente da AMS disse ao Deputado Rui João Rodrigues que não valia a pena estar com o 

dedo no ar porque tinha dito que seria feita apenas uma intervenção por bancada e perguntou se a 

bancada da CDU tinha alguma intervenção para fazer sobre esta matéria ou não e que o Deputado João 

Valente tinha dito que seria feita uma intervenção em Defesa da Honra. Questionou quem era o 

Deputado da bancada que o iria fazer, ao que o Deputado João Valente respondeu que não seria tomado 

mais tempo com este ponto, pois não estavam habituados a chicana política, tal como a bancada do PS. 

 ---------- A Presidente da AMS questionou a bancada do Partido Socialista se queria fazer alguma 
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intervenção, ao que foi respondido que não. As restantes bancadas também foram questionadas se 

pretendiam intervir, não tendo nenhuma delas intenção de o fazer. A Presidente salientou que tinha sido 

dada igualdade a todas as bancadas de poder intervir. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Interveio o Presidente da CMS que disse que o Presidente da Câmara não tinha uma perspetiva 

tão radical como o Deputado José Guerra e que também não sabia se o PSD se iria “deitar na cama” ou 

não mas salientou que o País precisava de uma nova infraestrutura aeroportuária e que seria importante 

para a Península de Setúbal ter uma infraestrutura próxima. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que se estava a ter uma discussão e que não havia nenhuma alteração nos últimos 10 anos, 

daquilo que era o posicionamento da CDU, que sempre havia defendido a solução da construção do novo 

aeroporto de Lisboa em Alcochete. Disse não haver nenhuma novidade, em termos de coerência, que o 

PSD entendesse que o novo aeroporto deveria ser construído na Base Aérea do Montijo. Disse ainda que 

o BE também sempre havia defendido a solução da CDU, independente do Deputado José Guerra 

defender que não deveria haver aeroportos. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que a única diferença aqui existente é que o PS havia defendido, em tempos, a 

construção do novo aeroporto em Alcochete e agora, defendia a posição que o PSD sempre defendera, 

que era a construção no Montijo e disse que era um registo de falta de coerência. -----------------------------  

 ---------- Referiu que, em relação às Câmaras, o município de Sesimbra nunca se havia pronunciado na 

Assembleia e que nem sequer tinha sido confrontado para se pronunciar. Disse que o município de 

Sesimbra havia recebido, da Associação de Municípios da Região de Setúbal, no quadro institucional, um 

pedido de contributos para uma posição que a Associação de Municípios tinha sido confrontada para ter 

de se pronunciar. Disse também que à falta de entendimento, porque era sabido que todas as Câmaras 

da CDU da Península de Setúbal, que tinha a maioria relativa, e que nenhum dos Autarcas da CDU eram 

contra, tal como também era sabido que em relação às Câmaras do Partido Socialista na Península de 

Setúbal, todos os seus autarcas eram a favor, e a única que tinha mudado a opinião tinha sido a de 

Alcochete que era contra mas agora era frontalmente a favor mas não valia a pena “meter a cabeça na 

areia” porque esta era a opção e a solução apresentada pelo governo do seu Partido. -------------------------  

 ---------- Disse ter havido municípios que tinham enviado deliberações das Assembleias Municipais e que 

houvera municípios tinham levado os assuntos a reuniões de Câmara e que admirava a capacidade de 

argumentação do ponto de vista da avaliação ambiental porque uma discussão aqui na Assembleia 

Municipal sobre a nova localização do aeroporto seria a solução técnica que se poderia ter para o País 

mas, na sua opinião, tendo em conta dois fatores de interesse estratégico nacional face àquilo que era a 
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capacidade do aeroporto do Montijo, com a sua validade perspetivada e, o segundo, porque o cone de 

aterragem, tal como todos sabiam porque era público, ainda abrangia parte da Quinta do Conde e a 

solução de Alcochete, mesmo sendo faseada, seria preferível por dois motivos: porque garantiria que 

seria na Península de Setúbal, que teria uma capacidade de expansão e que não teria um impacto tão 

negativo sobre as populações. Disse que esperava que esta matéria ficasse clara relativamente ao 

município de Sesimbra, neste caso, do Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------  

 ---------- Continuou a sua intervenção e disse que se tinha vindo a construir, quer se quisesse, quer não, 

face à necessidade de se ter uma nova infraestrutura aeroportuária e uma nova acessibilidade ao País, 

particularmente para um setor económico fundamental que era o Turismo, uma inevitabilidade, nos 

últimos 2 ou 3 anos que o Montijo seria a única solução e não se sabia quanto é que custaria, se seria 

mais preocupante os pássaros num lado, em termos ambientais, se no outro eram os sobreiros mas disse 

não fazer a mínima ideia, pois não era especialista em ornitologia mas a verdade é que se havia criado 

esta inevitabilidade que o Montijo, para ser uma solução rápida e eficaz para um setor económico que 

era o turismo, teria de ser construído e não havia outra alternativa. Esta era a realidade e o que estava 

hoje em cima da mesa e esta discussão o dia de hoje, 28 de fevereiro, era porque havia uma Lei, que 

parecia que ninguém se tinha apercebido da mesma, que dizia que os municípios tinham que ter um 

parecer vinculativo para aquilo que era posto no novo aeroporto. Disse ainda que até aqui havia uma 

dificuldade de interpretação porque os únicos 3 municípios que haviam recebido, formalmente, o pedido 

para se pronunciarem no âmbito do estudo de impacto ambiental da APA (Agência Portuguesa do 

Ambiente), tinham sido o Montijo, Alcochete e a Moita. Disse que a Comissão de Avaliação de estudo do 

impacto ambiental entendera que, face ao pedido feito à Associação de Municípios, porque era uma 

associação representativa, considerara todos os Pareceres, uns das Assembleias Municipais, outros das 

Câmaras e outros dos próprios Presidentes. Salientou que a Associação de Municípios não havia feito 

nenhum Parecer e ainda hoje não se sabia se este Parecer vinculativo, que tinha que ser favorável dos 

municípios, correspondia só à Moita, à Moita, Montijo e Alcochete ou se se estendia também ao Seixal e 

a Sesimbra porque esta era uma zona de intervenção do cone de aterragem. Salientou que se não fosse 

esta Lei, hoje estar-se-ia a discutir uma coisa e que a CMS continuava a defender que a melhor solução 

seria uma alternativa de futuro do novo aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete. --------------   

 ---------- O Presidente disse ainda que a alternativa era uma solução que fosse mais imediata, e esta era a 

posição da CDU e não da CMS, que era que se fosse necessário uma solução urgente, e que era, então 

que se utilizasse a infraestrutura existente em Beja que com muito menos dinheiro, se conseguiria fazer 
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acessibilidades rápidas à Área Metropolitana de Lisboa e que se estudasse, mesmo que se perdesse mais 

3, 4 ou 5 anos, a solução do aeroporto em Alcochete sabendo qual era o prazo de validade que o do 

Montijo tinha. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para terminar, disse que tinha que valorizar o que tinha sido dito pelo Ministro Pedro Nuno 

Santos, ao defender que se alterasse a Lei mas que também tinha tido a maturidade democrática para 

dizer que se não houvesse maioria para a alterar, teria de ser arranjada outra solução. ------------------------  

 ---------- Disse que não era Técnico e que se lhe perguntassem se era preferível que o estudo de impacto 

ambiental era mais gravoso em Alcochete ou no Montijo, seria uma discussão deixaria para os Deputados 

que já tinham demonstrado ter uma grande capacidade de domínio nesta matéria. ----------------------------   

 ---------- Disse que se do ponto de vista do custo-benefício, fossem mais 600 ou 1000 milhões de euros 

para 50 anos a mais que tinha de validade do que o outro e se justificava pela capacidade de expansão, 

também era discutível e havia uma coisa que era certa para as populações porque o cone de aterragem 

tinha menores implicações, bem como a capacidade de expansão e Alcochete era preferível neste 

momento. O Presidente disse esperar que não havendo possibilidade de alterar uma Lei criada pelo 

Governo do Partido Socialista, se encontrassem as soluções dentro daquilo que era o mais razoável e 

provavelmente, o mais consensual possível, para aquilo que seria uma infraestrutura aeroportuária nova 

para o País para a região e com toda a certeza, também para Sesimbra. -------------------------------------------  

 ---------- Disse que para Sesimbra, se também não houvera nenhum contato nem nenhum pedido formal 

de pronúncia por parte de nenhuma uma Entidade da Administração Central nem da APA, também era 

verdade que não tinha havido, da parte da Administração Central nem da parte da concessionária, 

nenhum pedido para que a Câmara se pronunciasse sobre acessibilidades nem sobre as condições de, 

eventualmente, haver ver melhorias ao concelho, fruto da proximidade do aeroporto. Para a região, era 

fundamental que houvesse um novo aeroporto, sobretudo perto da Península e para o País e que se 

Sesimbra não tivesse, pelo menos duas questões que era a nova Variante e nó de o acesso de Negreiros à 

A2 e à A33, até podia ser feito um aeroporto na Mata de Sesimbra, algo que se calhar o Deputado Paulo 

Caetano até preferiria do que aquilo que, eventualmente, lá estaria projetado. Disse que garantidamente, 

que o problema para Sesimbra se iria adensar e não iria melhorar. --------------------------------------------------  

 ---------- Após a votação, com a presença de 22 eleitos, a Assembleia Municipal aprovou por maioria com 

13 votos a favor (12 CDU e 1 BE), 7 votos contra (5 PS e 2 PSD) e 2 abstenções do MSU, a Moção sob o 

título “Aeroporto no Montijo e Acessibilidades com respetivos Materiais por Empréstimo e a Vazadouro”.

 ---------- Continuando os trabalhos e após a votação, a Assembleia Municipal rejeitou por maioria, com 7 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº29  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 56 de 72 

 

 

votos a favor (5 PS e 2 PSD), 13 votos contra (12 CDU e 1 BE), e 2 abstenções do MSU, a Moção com o 

título “Aeroporto do Montijo – um fator de desenvolvimento económico e de emprego qualificado para a 

Península de Setúbal”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguiu-se o último documento do PAOD, uma Recomendação à Câmara para a criação de 

transporte público em Sesimbra: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Os reflexos de uma boa mobilidade no dinamismo económico e social das cidades e regiões são 

imensos. São de tal ordem que há cada vez mais cidades e regiões que têm sistemas com passes baratos 

ou mesmo gratuitos. Veja-se em Portugal o caso recente do concelho de Cascais. ------------------------------- 

 ---------- Há a acrescentar a estes benefícios os ganhos ambientais.--------------------------------------------------- 

 ---------- A vila de Sesimbra, pelas suas características topográficas e dimensão, tem dificuldades 

particulares de circulação e parqueamento que se tornam especialmente graves na época balnear, no 

Carnaval e na Passagem do Ano. A existência de um transporte público destinado a aliviar a pressão da 

circulação automóvel dinamizaria o comércio, a restauração e facilitaria a vida dos munícipes e turistas. 

O Bloco de Esquerda recomenda que a CMS tudo faça para dar início ao Transporte Público em Sesimbra 

com a criação de uma carreira de minibus em circuito fechado contínuo entre Sesimbra e Santana, indo à 

marginal, e que funcione entre as 7.30 e as 24 horas.” -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado José Guerra, que disse que nos programas eleitorais do 

Bloco de Esquerda, já há muitos anos que era referido um estacionamento antes da descida para a vila e 

transporte regulares entre um parque estacionamento e a vila. O Deputado disse que no domingo 

passado tinha vindo à Vila por volta das 11 da manhã e que se tinha ido embora às 13:14 e que tinha 

demorado quase uma hora a sair porque os carros estavam estacionados de um lado e do outro quase 

até à Assenta. Disse que a Câmara tinha um compromisso com a a empresa de estacionamento e que a 

solução seria que houvesse uma Coordenação entre os lugares vagos para estacionamento pagos e a 

partir daí fechar-se-ia ia o acesso à vila e a circulação seria mínima, evitando o constrangimento do 

trânsito por vezes caótico, como tinha acontecido nesse dia, combatendo também a questão da poluição 

do ambiente. Disse que o que se propunha à Câmara era estudar um meio para haver um transporte só 

que fizesse esta viagem entre Santana e a vila. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Lobo da Silva que disse que esta Recomendação não teria o 

voto favorável do PSD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que o que estava bom nesta Recomendação, era o facto de, pela primeira vez, ver a 

Extrema-esquerda reconhecer que uma autarquia com um Líder do PSD era bem gerida, como era o caso 
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do Concelho de Cascais, em que era reconhecido no documento o bom funcionamento de uma câmara 

liderada por um social-democrata. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado Sérgio Faias que disse que da parte do PS, a leitura do documento causava 

uma série de dúvidas e não era muito claro. Era referida a passagem de ano e o carnaval e não era claro 

se esta Recomendação se aplicava ao ano todo ou se era só para a ocorrência de certos eventos. ---------- 

 ---------- Disse também que era referido Santana como um local de acolhimento para o estacionamento 

mas não ficava claro se seria uma solução concreta. Perguntou se a Recomendação teria como 

consequência a proibida da circulação de veículos no interior da vila ou não. Disse haver uma série de 

questões por esclarecer e talvez fizesse algum sentido repensar esta proposta ou então que a mesma 

fosse mais no sentido que se fizesse um estudo se seria viável, em vez de se estar a recomendar já porque 

da forma como o documento era apresentado, o Grupo Municipal do PS não votaria a favor. --------------- 

 ---------- Interveio o Deputado Rui João Rodrigues que disse que a bancada da CDU considerava que este 

documento não era suportado em nenhum estudo de tráfego desta área. Em segundo lugar, disse que a 

zona de Santana era a zona onde passavam mais autocarros e não via a necessidade de um tipo de 

serviço em contínuo para esta zona porque tinha alguma frequência de autocarros. Disse ainda que esta 

proposta vinha de uma força política que sugeria a baixa do IMI, IRS e Derrama, que tinha chumbado o 

orçamento da câmara, e a meio do mandato, vem solicitar à Câmara para aumentar despesas e elabora 

Recomendações várias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse ao Deputado José Guerra e Bloco de Esquerda que, como direito de oposição, fizessem 

essas propostas à CMS aquando da discussão do orçamento. O Deputado disse ainda que a CDU não tinha 

condições para votar este documento favoravelmente. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Rodrigues que disse que se estava em curso, no âmbito da 

AML, a negociação de transportes, nomeadamente circuitos itinerários, afluxos e frequências e que esta 

proposta estava desenquadrada em termos temporais e que não fazia qualquer sentido nem era 

oportuna. Disse ainda que para além disso, o problema do trânsito em Sesimbra tinha muito a ver 

existência de um parque de estacionamento que pudesse responder a uma proposta destas. O Deputado 

disse que fazia mais sentido propor-se que houvesse um estacionamento, eventualmente, num sítio 

definido e que fosse possível concretizar e depois pensar-se no transporte para esse parque de 

estacionamento. Para concluir, disse que o MSU votaria contra esta Recomendação. -------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado José Guerra que disse que no último parágrafo, era 

recomendado à Câmara que tudo fizesse para isto ser possível e que não tinha indicado um local certo 
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porque eram os Técnicos da Autarquia que poderiam fazer o estudo e dar uma opinião mais concreta 

para isso tinham de o decidir. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Presidente da CMS, que disse que a Recomendação poderia ter outro 

sentido que poderia ser mais acolhido mas era certo que recomendava à Câmara, taxativamente, criar 

um minibus em contínuo das 7h30m às 24h entre Santana e Sesimbra. Disse que nem sequer falava do 

parque estacionamento nem onde seria. Faltava também dizer se o minibus era elétrico porque se os 

aviões criavam CO2, os minibus elétricos em Sesimbra já sustentariam mais a tese do BE. --------------------   

 ---------- Disse ser óbvio que podia fazer sentido, e o Município estava a trabalhar nesse sentido, que 

pudesse, em épocas sazonais do ano ou em determinados períodos como o Carnaval, com as soluções 

que estavam preconizadas com o aumento do estacionamento, garantidamente não seriam suficientes e 

isto era sempre um drama porque se tentava combater o estacionamento e que com o estacionamento 

hoje existente e com aquele previsto, tirando os períodos da época entre maio e outubro, podia ser 

sustentável fora esse período do ano mas ainda hoje não era sustentável e por isso, não havia nenhum 

operador que por sua iniciativa quisesse fazer um parque que não tivesse uma rentabilidade 

praticamente todo o ano mas também era verdade, mesmo com aqueles previstos, uns mais adiantados 

do que outros em determinadas épocas do ano como o carnaval e nem esses seriam suficientes. Se 

dissesse que, em determinadas alturas do ano, devia ser criada uma solução em que pudesse haver um 

parqueamento nas zonas limítrofes da vila de Sesimbra e que pudesse ser complementado com um 

vaivém ou com um serviço de transfer, seria uma adjudicação da Câmara e não tinha nada a ver com o 

serviço de transporte, era uma situação pontual que podia dizer que o município neste momento estava a 

estudar, quer do ponto de vista de estacionamento, quer do ponto de vista de ter essa solução, até por 

uma questão muito particular que todos sabiam e que era correntemente discutido na Assembleia 

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

 ---------- Disse que nos próximos anos, até no período que não tinha a ver com o Carnaval nem com a 

Passagem de ano, que eram os mais críticos, também no período do Verão havia sérias dificuldades e 

haveria dificuldades redobradas nos próximos dois ou três anos porque iriam existir uma série de bolsas 

de estacionamento que iriam ficar eliminadas, fruto das obras e dos investimentos que estavam 

previstos, como o Centro de Saúde, o Bloco da Mata, a Escola Navegador Rodrigues Soromenho, a Capela 

de São Sebastião mais um conjunto de outras operações privadas que a CMS sabia que iriam ocorrer e 

por isso, a Concha da Vila de Sesimbra iria perder 300 ou 400 lugares dos atualmente existentes, sendo 
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que a única solução existente a curto prazo era o antigo Sesimbra Shell que provavelmente, em abril ou 

maio deste ano já teria os 300 lugares de estacionamento disponíveis. ---------------------------------------------  

 ---------- Referiu que esta a ser avaliada a possibilidade de ter aqui uma solução porque aquilo que tinha 

sido aqui referido era uma realidade e Santana, com a atual localização, que também não era a melhor e 

que estava a ser estudada, era um é um dos principais alvos de transportes existentes no concelho e que 

hoje, tirando estes dias específicos e quem quisesse sair de Santana para Sesimbra, era o local do 

concelho que tinha mais frequências com o atual Operador e com as atuais circunstâncias porque todas 

as carreiras confluíam com Santana. Disse haver uma preocupação maior do que com o bus, que era 

arranjar uma bolsa de estacionamento compatível, não apenas com esta questão pontual de um transfer 

que pudesse surgir em períodos do ano em que mesmo a capacidade de estacionamento em Sesimbra 

que fosse adensada, não era suficiente mas, tinha que haver uma preocupação que, eventualmente, no 

quotidiano da vida de quem trabalhava e de quem visitasse, pudesse deixar a viatura em Santana e, se 

possível, não sair de casa com o transporte em modo próprio e apanhar o transporte público, senão, 

estaria a gastar-se um milhão de euros a partir do segundo ano com uma operação de transportes que 

teria um aumento de mais de 50% das frequências do Concelho de Sesimbra. -----------------------------------   

 ---------- Salientou que a Recomendação não tinha sentido e que se fosse uma coisa de haver um 

problema que em determinadas alturas do ano que pudesse ser encontrada uma solução, mas esta não 

era uma solução é fácil porque tinha de se encontrar um solo compatível, que a Câmara não tinha na 

zona de Santana e provavelmente não o teria num horizonte de curto prazo. Já tinha sido dito aqui na 

Assembleia que uma bolsa que considerável aqui na Vila de Sesimbra que era o estacionamento em 

péssimas condições em frente ao Estádio Vila Amália, não era propriedade do município e não se sabia se 

de hoje para amanhã, qualquer novo proprietário não o vedaria. ----------------------------------------------------  

 ---------- Disse que a CMS estava a trabalhar em alternativas dentro da vila de Sesimbra e que toda a gente 

sabia qual era a solução que estava preconizada era conhecida há anos e que vinha em programas 

eleitorais também um conjunto significativo de verbas e que se sabia que esse reforço seria feito com os 

transportes públicos com a possibilidade de eventualmente, na zona de Santana, haver um local de uma 

bolsa de estacionamento que garantidamente, nunca seria suficiente para uma Passagem de ano ou para 

o Carnaval. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal rejeitou por maioria com 1 voto a favor do BE e 21 votos 

contra (12 CDU, 5 PS, 2 PSD e 2 MSU), a Recomendação à Câmara para a criação de transporte público em 

Sesimbra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Terminado o PAOD, a Presidente da AMS disse que o primeiro ponto da Ordem de Trabalhos 

seria a Atividade Municipal e que, segundo aquilo que era a prática na distribuição dos tempos de 

intervenção, cada uma das bancadas teria 10 minutos e estaria a falar-se de cerca de 1:45 da Atividade 

Municipal o que na prática, levaria esta sessão praticamente até às 4 da manhã. Disse existirem pontos 

da Ordem de Trabalhos que tinham urgência na sua deliberação e sugeriu, após ter tido oportunidade de 

falar com o Presidente da CMS, com a Vice-presidente e com o Vereador José Polido, em retirar a 

Atividade Municipal para uma reunião extraordinária a marcar durante o mês de março, acrescida de um 

assunto que seria um pedido de empréstimo e também do Regulamento do Cineteatro.---------------------- 

 ---------- O Presidente da CMS disse que a existir uma reunião extraordinária, a Câmara já havia deliberado 

na última reunião de Câmara, o pedido de empréstimo de curto prazo no valor de 2 milhões de euros e 

que seria incluído na Sessão mas não sabia se seria possível levar à reunião de Câmara do dia 5 de março, 

o pedido de empréstimo também para a aquisição de viaturas. A Presidente disse que havia ainda a 

possibilidade de haver depois uma reunião em abril e questionou se havia algum inconveniente em a 

sessão se realizar na quarta-feira, dia 18 de março. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, passar a Atividade Municipal 

para uma sessão extraordinária a realizar no dia 18 de março. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Teve início o segundo ponto da Ordem de Trabalhos com o título “Procedimentos concursais 

para provimento de cargos dirigentes – Designação de júris”, que a Presidente da AMS disse tratar-se de 

uma matéria remetida pela Câmara Municipal e que se tratava de um conjunto de procedimentos 

concursais sobre os quais a Assembleia teria de deliberar. Não se justificava qualquer apreciação e 

perguntou se havia alguma dúvida sobre esta matéria. ------------------------------------------------------------------ 

 ----------  Não havendo qualquer questão e após a votação, a Assembleia Municipal aprovou, sob proposta 

da Câmara Municipal, por unanimidade, a designação dos elementos dos júris dos procedimentos 

concursais para provimento dos cargos dirigentes abaixo indicados, por se reconhecer que os mesmos 

possuem as características exigidas nos nºs 2 e 3 do art.º 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 

nomeadamente mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal; são detentores de vasta 

experiência na área de recursos humanos e da administração local autárquica, porquanto desempenham 

há vários anos funções dirigentes, de coordenação ou de consultadoria e integraram, por diversas vezes, 

júris de procedimentos concursais para recrutamento de trabalhadores e ou de dirigentes: ------------------  

 ---------- Presidente do Júri – Aníbal José Medeiros Sardinha, Diretor de Departamento de Administração e 

Finanças;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 1.º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; ---  

 ---------- 2.º Vogal Efetivo – Leonildo Rui Ferreira Cachão, Chefe de Divisão de Gestão e Aprovisionamento 

do Património; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.º Vogal Suplente – Alexandra Isabel Marques Neves Neto, Chefe de Divisão de Ambiente 

Urbano; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2.º Vogal Suplente – Andreia Filipa Clemente Castelo de Oliveira, Chefe de Divisão de Assuntos 

Jurídicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2- Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de Chefe de Divisão de Fiscalização 

Municipal -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente do Júri – Andreia Filipa Clemente Castelo de Oliveira, Chefe de Divisão de Assuntos 

Jurídicos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; ---  

 ---------- 2.º Vogal Efetivo – Alexandra Isabel Marques Neves Neto, Chefe de Divisão de Ambiente Urbano; 

 ---------- 1.º Vogal Suplente – Miguel Maria Braz de Oliveira Alarcão Bastos, Chefe de Divisão de Águas e 

Saneamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2.º Vogal Suplente – António Manuel João Lopes, Chefe de Divisão de Obras Municipais. ----------  

 ---------- 3- Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de Chefe de Divisão de Gestão Urbanística 

 ---------- Presidente do Júri – Andreia Filipa Clemente Castelo de Oliveira, Chefe de Divisão de Assuntos 

Jurídicos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.º Vogal Efetivo – Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro, Chefe de Divisão de Licenciamento de 

Obras Particulares da Câmara Municipal de Odivelas. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2.º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; ---  

 ---------- 1.º Vogal Suplente – Paulo António dos Santos Silva, Arquiteto; --------------------------------------------  

 ---------- 2.º Vogal Suplente – Alexandra Isabel Marques Neves Neto, Chefe de Divisão de Ambiente 

Urbano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4- Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de Chefe de Divisão de Planeamento e 

Estratégia Urbanística -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente do Júri – Andreia Filipa Clemente Castelo de Oliveira, Chefe de Divisão de Assuntos 

Jurídicos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.º Vogal Efetivo – Florinda Rosa Pisco Lixa, Chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico da 

Câmara Municipal de Odivelas; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 2.º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; ---  

 ---------- 1.º Vogal Suplente – Paulo António dos Santos Silva, Arquiteto; --------------------------------------------  

 ---------- 2.º Vogal Suplente – Alexandra Isabel Marques Neves Neto, Chefe de Divisão de Ambiente 

Urbano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5- Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de direção intermédia do 3.º grau da 

Unidade Técnica de Gestão e Fiscalização de Obras ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente do Júri – António Manuel João Lopes, Chefe de Divisão de Obras Municipais; -----------  

 ---------- 1.º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; ---  

 ---------- 2.º Vogal Efetivo – Andreia Filipa Clemente Castelo de Oliveira, Chefe de Divisão de Assuntos 

Jurídicos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.º Vogal Suplente – Aníbal José Medeiros Sardinha, Diretor de Departamento de Administração e 

Finanças;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2.º Vogal Suplente – Miguel Maria Braz de Oliveira Alarcão Bastos, Chefe de Divisão de Águas e 

Saneamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 6- Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de direção intermédia do 3.º grau da 

Unidade Técnica de Arquivo e Documentação -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente do Júri – Aníbal José Medeiros Sardinha, Diretor de Departamento de Administração e 

Finanças;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; ---  

 ---------- 2.º Vogal Efetivo – Luisa Maria Cagica da Silva Carvalho Fachada, Chefe de Divisão de Cultura; --- 

 ---------- 1.º Vogal Suplente – Andreia Filipa Clemente Castelo de Oliveira, Chefe de Divisão de Assuntos 

Jurídicos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2.º Vogal Suplente – Ana Maria Correia Gaspar Alves, Chefe de Divisão de Educação. ---------------- 

 ---------- 7- Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de direção intermédia do 3.º grau da 

Unidade Técnica de Desporto e Juventude ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente do Júri – Ana Maria Correia Gaspar Alves, Chefe de Divisão de Educação; ----------------  

 ---------- 1.º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; ---  

 ---------- 2.º Vogal Efetivo – Luisa Maria Cagica da Silva Carvalho Fachada, Chefe de Divisão de Cultura; --- 

 ---------- 1.º Vogal Suplente – Andreia Filipa Clemente Castelo de Oliveira, Chefe de Divisão de Assuntos 

Jurídicos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2.º Vogal Suplente – Alexandra Isabel Marques Neves Neto, Chefe de Divisão de Ambiente 
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Urbano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 8- Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de direção intermédia do 3.º grau da 

Unidade Técnica de Estudos e Candidaturas -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Presidente do Júri – Aníbal José Medeiros Sardinha, Diretor de Departamento de Administração e 

Finanças;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos;

 ---------- 2.º Vogal Efetivo – Leonildo Rui Ferreira Cachão, Chefe de Divisão de Gestão e Aprovisionamento 

do Património; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.º Vogal Suplente – António Manuel João Lopes, Chefe de Divisão de Obras Municipais; ----------  

 ---------- 2.º Vogal Suplente – Miguel Maria Braz de Oliveira Alarcão Bastos, Chefe de Divisão de Águas e 

Saneamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 9- Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de direção intermédia do 3.º grau da 

Unidade Técnica de Economia Local e Gestão de Equipamentos ------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente do Júri – Aníbal José Medeiros Sardinha, Diretor de Departamento de Administração e 

Finanças;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 1.º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; --- 

 ---------- 2.º Vogal Efetivo – Andreia Filipa Clemente Castelo de Oliveira, Chefe de Divisão de Assuntos 

Jurídicos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1.º Vogal Suplente – Leonildo Rui Ferreira Cachão, Chefe de Divisão de Gestão e 

Aprovisionamento do Património; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2.º Vogal Suplente – Luisa Maria Cagica da Silva Carvalho Fachada, Chefe de Divisão de Cultura. - 

 ---------- 10- Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de direção intermédia do 3º grau da 

Unidade Técnica de Bibliotecas Municipais --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Presidente do Júri – Luisa Maria Cagica da Silva Carvalho Fachada, Chefe de Divisão de Cultura; -- 

 ---------- 1.º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos;

 ---------- 2.º Vogal Efetivo – Helena Fernanda Teixeira Morais do Nascimento, Chefe de Divisão de Cultura 

e Turismo da Câmara Municipal de Odivelas; ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1.º Vogal Suplente – Ana Maria Correia Gaspar Alves, Chefe de Divisão de Educação; ---------------- 

 ---------- 2.º Vogal Suplente – Andreia Filipa Clemente Castelo de Oliveira, Chefe de Divisão de Assuntos 

Jurídicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 11- Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de direção intermédia do 3.º grau da 
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Unidade Técnica de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ------------------------------------------------------- 

 ---------- Presidente do Júri – Andreia Filipa Clemente Castelo de Oliveira, Chefe de Divisão de Assuntos 

Jurídicos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1.º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; --- 

 ---------- 2.º Vogal Efetivo – Alexandra Isabel Marques Neves Neto, Chefe de Divisão de Ambiente Urbano;

 ---------- 1.º Vogal Suplente – António Manuel João Lopes, Chefe de Divisão de Obras Municipais;

 ---------- 2.º Vogal Suplente – Miguel Maria Braz de Oliveira Alarcão Bastos, Chefe de Divisão de Águas e 

Saneamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 12- Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de direção intermédia do 3.º grau da 

Unidade Técnica de Apoio ao Empresário, Pescas e Ruralidade ------------------------------------------------------- 

 ---------- Presidente do Júri – Aníbal José Medeiros Sardinha, Diretor de Departamento de Administração e 

Finanças;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 1.º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; --- 

 ---------- 2.º Vogal Efetivo – Leonildo Rui Ferreira Cachão, Chefe de Divisão de Gestão e Aprovisionamento 

do Património; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1.º Vogal Suplente – Andreia Filipa Clemente Castelo de Oliveira, Chefe de Divisão de Assuntos 

Jurídicos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2.º Vogal Suplente – Luisa Maria Cagica da Silva Carvalho Fachada, Chefe de Divisão de Cultura. - 

 ---------- 13- Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de direção intermédia do 3.º grau da 

Unidade Técnica de Gestão de Serviços de Proximidade com o Cidadão -------------------------------------------- 

 ---------- Presidente do Júri – Andreia Filipa Clemente Castelo de Oliveira, Chefe de Divisão de Assuntos 

Jurídicos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1.º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; --- 

 ---------- 2.º Vogal Efetivo – João Paulo Gaspar Simões, Advogado e Consultor Jurídico; ------------------------- 

 ---------- 1.º Vogal Suplente – Luisa Maria Cagica da Silva Carvalho Fachada, Chefe de Divisão de Cultura; - 

 ---------- 2.º Vogal Suplente – Alexandra Isabel Marques Neves Neto, Chefe de Divisão de Ambiente 

Urbano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 14- Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de direção intermédia do 3.º grau da 

Unidade Técnica de Apoio à Contratação Pública -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Presidente do Júri – Andreia Filipa Clemente Castelo de Oliveira, Chefe de Divisão de Assuntos 

Jurídicos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- 1.º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; --- 

 ---------- 2.º Vogal Efetivo – João Paulo Gaspar Simões, Advogado e Consultor Jurídico; ------------------------- 

 ---------- 1.º Vogal Suplente – Aníbal José Medeiros Sardinha, Diretor de Departamento de Administração e 

Finanças;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 2.º Vogal Suplente – Leonildo Rui Ferreira Cachão, Chefe de Divisão de Gestão e 

Aprovisionamento do Património. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 15- Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de direção intermédia do 3.º grau da 

Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos de Interesse Municipal --------------------------------------- 

 ---------- Presidente do Júri – Paulo António dos Santos Silva, Arquiteto; -------------------------------------------- 

 ---------- 1.º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; --- 

 ---------- 2.º Vogal Efetivo – Andreia Filipa Clemente Castelo de Oliveira, Chefe de Divisão de Assuntos 

Jurídicos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1.º Vogal Suplente – Leonildo Rui Ferreira Cachão, Chefe de Divisão de Gestão e 

Aprovisionamento do Património; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2.º Vogal Suplente – Luisa Maria Cagica da Silva Carvalho Fachada, Chefe de Divisão de Cultura. - 

 ---------- 16- Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de direção intermédia do 3.º grau da 

Unidade Técnica de Gestão da Água ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Presidente do Júri – Miguel Maria Braz de Oliveira Alarcão Bastos, Chefe de Divisão de Águas e 

Saneamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 1.º Vogal Efetivo – Aníbal José Medeiros Sardinha, Diretor de Departamento de Administração e 

Finanças;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 2.º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; --- 

 ---------- 1.º Vogal Suplente – Leonildo Rui Ferreira Cachão, Chefe de Divisão de Gestão e 

Aprovisionamento do Património; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2.º Vogal Suplente – António Manuel João Lopes, Chefe de Divisão de Obras Municipais. ---------- 

 ---------- 17- Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de direção intermédia do 3.º grau da 

Unidade Técnica de Trânsito e Rede Viária ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Presidente do Júri – António Manuel João Lopes, Chefe de Divisão de Obras Municipais; ----------- 

 ---------- 1.º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; --- 

 ---------- 2.º Vogal Efetivo – Miguel Maria Braz de Oliveira Alarcão Bastos, Chefe de Divisão de Águas e 

Saneamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- 1.º Vogal Suplente – Alexandra Isabel Marques Neves Neto, Chefe de Divisão de Ambiente 

Urbano; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2.º Vogal Suplente – Leonildo Rui Ferreira Cachão, Chefe de Divisão de Gestão e 

Aprovisionamento do Património. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 18- Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de direção intermédia do 3.º grau da 

Unidade Técnica de Gestão do Saneamento -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Presidente do Júri – Miguel Maria Braz de Oliveira Alarcão Bastos, Chefe de Divisão de Águas e 

Saneamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 1.º Vogal Efetivo – Aníbal José Medeiros Sardinha, Diretor de Departamento de Administração e 

Finanças;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 2.º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; --- 

 ---------- 1.º Vogal Suplente – Leonildo Rui Ferreira Cachão, Chefe de Divisão de Gestão e 

Aprovisionamento do Património; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2.º Vogal Suplente – António Manuel João Lopes, Chefe de Divisão de Obras Municipais. ---------- 

 ---------- 19- Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de direção intermédia do 3.º grau da 

Unidade Técnica de Gestão de Stocks ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Presidente do Júri – Aníbal José Medeiros Sardinha, Diretor de Departamento de Administração e 

Finanças;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 1.º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; --- 

 ---------- 2.º Vogal Efetivo – Leonildo Rui Ferreira Cachão, Chefe de Divisão de Gestão e Aprovisionamento 

do Património; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1.º Vogal Suplente – Alexandra Isabel Marques Neto, Chefe de Divisão de Ambiente Urbano; ----- 

 ---------- 2.º Vogal Suplente – António Manuel João Lopes, Chefe de Divisão de Obras Municipais.

 ---------- 20- Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de direção intermédia do 3.º grau da 

Unidade Técnica de Gestão de Equipamentos Educativos --------------------------------------------------------------- 

 ---------- Presidente do Júri – Ana Maria Correia Gaspar Alves, Chefe de Divisão de Educação; ---------------- 

 ---------- 1.º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; --- 

 ---------- 2.º Vogal Efetivo – Luisa Maria Cagica da Silva Carvalho Fachada, Chefe de Divisão de Cultura; --- 

 ---------- 1.º Vogal Suplente – Leonildo Rui Ferreira Cachão, Chefe de Divisão de Gestão e 

Aprovisionamento do Património; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2.º Vogal Suplente – Andreia Filipa Clemente Castelo de Oliveira, Chefe de Divisão de Assuntos 
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Jurídicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 21- Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de direção intermédia do 3.º grau da 

Unidade Técnica de Formação e Higiene e Segurança no Trabalho --------------------------------------------------- 

 ---------- Presidente do Júri – Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; - 

 ---------- 1.º Vogal Efetivo – Maria Cristina Machado Mira Laureano Forte, Chefe de Divisão de Recursos 

Humanos e Formação da Câmara Municipal de Odivelas ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2.º Vogal Efetivo – Andreia Filipa Clemente Castelo de Oliveira, Chefe de Divisão de Assuntos 

Jurídicos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1.º Vogal Suplente – Ana Maria Correia Gaspar Alves, Chefe de Divisão de Educação; ---------------- 

 ---------- 2.º Vogal Suplente – Alexandra Isabel Marques Neto, Chefe de Divisão de Ambiente Urbano. -----  

 ---------- A Presidente informou que a Deputada Paula Rodrigues não tinha participado nesta votação. ----  

 ---------- Passou-se depois ao ponto seguinte: “Atribuição de distinção “Pescador profissional – Mais 

Jovem”: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS disse que esta matéria era remetida após a apreciação ao nível da Comissão 

de Líderes e que havia nascido no âmbito das Comemorações do dia do Pescador em que a Câmara 

Municipal, de há uns anos a esta parte tinha valorizado não só o papel e o trabalho do pescador mas 

também aquilo que era o resultado da sua atividade económica no concelho.------------------------------------  

 ---------- Disse que desde sempre que a Assembleia Municipal não só era convidada como participava 

nestas comemorações e por isso se havia encontrado essa como uma das razões. A segunda razão 

prendia-se com o facto de esta Assembleia, através da Comissão coordenada pela Deputada Sandra 

Carvalho, também no conjunto daquilo que tinham sido as auscultações e também o próprio Relatório 

que tinha estado presente nesta assembleia, também se havia dado conta, porque foi porta-voz daquilo 

que tinham sido as audições com as diversas entidades e organizações do setor, da necessidade de 

valorizar não só a atividade como também criar mecanismos ou desenvolver mecanismos de 

aproximação, de identificação de jovens nesta atividade que se sabia ser protagonizada por um 

determinado a escalão em situação social a que, nos últimos tempos, se tinha melhorado e até com a 

própria formação, mas que ainda hoje não era um desafio para os mais jovens. Por esse motivo, tivesse 

também ocorrido o contributo que era quase simbólico, também de cooperação institucional do 

município no papel da Assembleia Municipal. Disse que o critério, que não estava plasmado nesta 

proposta mas era um trabalho que tinha sido solicitado à Câmara Municipal através do respetivo 

Gabinete para que, tal como fazia o levantamento das outras atividades económicas e também dos 
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próprios armadores e também daquilo que eram as espécies piscatórias, pudesse fazer o levantamento 

do mais jovem. Não apenas o que tinha 50 anos e que tinha agora iniciado a atividade da pesca, mas o 

que tinha, eventualmente, 22 anos e tinha iniciado agora a atividade da pesca. ----------------------------------  

 ---------- Estava-se a falar do jovem do ponto de vista cronológico e não da parte da iniciação à pesca 

numa idade mais avançada. Foi nesse sentido que tinha nascido esta proposta que para ter um vínculo 

importante que se queria dar desta cooperação e também um contributo desta Assembleia Municipal a 

esta homenagem que, neste caso concreto, passaria a ser o município a valorizar a pesca com a criação 

de uma distinção ao pescador profissional mais jovem. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado João Rodrigues que perguntou se os Deputados iriam ser 

ouvidos sobre o regulamento ou as condições de candidatura para que este jovem possa ganhar o prémio 

ou seja, provavelmente haveria um Regulamento de suporte, e perguntou também se haveria um 

normativo de exigência de 6 meses atividade ou o ano de atividade porque podia correr-se o risco do 

vencedor exercer a atividade há apenas 1 mês. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse que sabia que tinha sido esse o procedimento até agora, através do 

Gabinete da Câmara Municipal que abordava esta matéria, trabalhava de forma direta com a Delegação 

Marítima no sentido de fazer um levantamento daquilo que eram as embarcações, qual a sua tonelagem 

e o tipo de pesca para, de certo modo, fazer aí a sua seleção. Isto era apenas e só numa relação de 

apreciação de relatório com aquilo que era o documento que a Delegação Marítima teria. ------------------- 

 ---------- No que dizia respeito ao pescador mais jovem, disse que o procedimento seria o mesmo, isto é, a 

abordagem com a Delegação Marítima iria permitir que a mesma informasse os serviços da Câmara quais 

seriam os possíveis candidatos. Referiu que essa referência de dois, três ou quatro candidatos seriam 

apresentados à Assembleia Municipal, no seio da Comissão de Líderes para que se possa constatar que, 

do conjunto das pessoas de possíveis candidatos, o candidato provável seria a pessoa “x” por ser o que 

reunia mais condições por ser aquele o tempo de atividade profissional. Disse que esta era uma iniciativa 

nova e que a própria Assembleia estava aqui a caminhar segundo os procedimentos que a Câmara 

Municipal tinha tido sobre esta matéria, isto é, o levantamento dos outros pescadores ou armadores. Por 

isso, não podia dizer mais do que isto porque não conhecia nenhum Regulamento e estava apenas a 

orientar-se por aquilo que eram os procedimentos tomados pela Câmara Municipal. --------------------------  

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Sérgio Faias que disse que segundo a sua leitura, era 

desnecessário haver um Regulamento. Na prática, era a Capitania que tinha o role das tripulações de 

todas as embarcações de pesca profissional e ao fazer esse pedido, ir-se-ia buscar, e hoje em dia a 
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Câmara atribuía, no dia do Pescador, uma distinção ao pescador mais antigo em atividade e face à 

necessidade e do que havia resultado do relatório da Comissão em que se tinha aqui uma necessidade de 

incentivar os jovens para esta atividade, seria distinguir o mais jovem em termos de idade na atividade 

para servir de incentivo e ter visibilidade para outros jovens verem que este seria um emprego a 

dignificar e a ter relevo portanto, seria o mais novo em termos de idade a ter a cédula marítima 

profissional no role de toda a gente que estava na Capitania. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que da lista de todos os que lá estavam, o mais novo seria aquele que receberia o prémio, 

sendo ele profissional e com isto, era escusado estar a complicar mais.  -------------------------------------------  

 ---------- O Deputado disse que tinha mais duas questões relativamente no documento que não tivera a 

oportunidade de dizer antes que tinham a ver com o segundo parágrafo, em substituir “…entidades 

sediadas em Sesimbra” por “…entidades com atividade relevante em Sesimbra” e no quinto parágrafo, 

uma questão ortográfica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Rodrigues disse continuar em insistir porque poderia acontecer que a pessoa 

mais jovem fosse mais nova 5 anos e que sempre que havia uma atribuição de Prémios, mesmo que as 

condições indicadas até fossem poucas, seria fundamental haver alguns parâmetros porque achava muito 

pouco o parâmetro de ser atribuído ao mais novo. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio a Presidente da AMS que disse que esta era a primeira vez que ocorria, quer da parte 

da Câmara, quer da parte das Juntas de Freguesia, quer da parte da Assembleia Municipal, quer de 

qualquer órgão que fosse do seu conhecimento nos últimos anos, que alguém se tivesse lembrado de 

também valorizar o pescador mais jovem nesta atividade porque o mais velho, todos os anos era fácil de 

detectar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse haver um critério tão concreto e tão inequívoco porque não se estava a dizer que era o mais 

novo na pesca tipo A ou tipo B porque então aí, haveria a necessidade de ter de se aumentar os critérios 

para se poder encontrar um premiado mas tratava-se do mais novo. -----------------------------------------------  

 ---------- Disse ainda ao Deputado que sendo a primeira que também a Delegação Marítima iria ser 

confrontada com o levantamento ou com o fornecimento dos dados à Câmara Municipal, também a AMS, 

em função disso, teria a oportunidade de apreciar, o que no futuro, teria ou não de ser mudado. ---------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Lobo da Silva que disse o critério agora seria o mais novo mas 

que com o tempo se poderia sempre melhorar com outros critérios. ------------------------------------------------ 

 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Comissão 
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de Lideres dos Grupos Municipais, aprovar a atribuição anual da distinção de “Pescador profissional – 

Mais Jovem”: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Esta Assembleia Municipal no âmbito do trabalho da Comissão de Desenvolvimento Económico 

coordenada pela Deputada Sandra Carvalho e composta por membros de todos os Grupos Políticos que 

integram esta Assembleia, desenvolveram, em consoante com a sua área de intervenção, um trabalho 

junto do setor das pescas, tendo em conta a sua importância na economia do concelho. ----------------------  

 ---------- Ao longo do tempo foi desenvolvido um profícuo trabalho de auscultação das organizações e 

associações ligadas ao setor, e em particular das entidades sediadas em Sesimbra. -----------------------------  

 ---------- Esta metodologia de trabalho foi bem aceite por todos os representantes presentes nas diferentes 

reuniões de trabalho, onde foi salientada a importância destes encontros que lhes permitia apresentar de 

viva voz, as suas preocupações, com a esperança de que ao nível do poder Local, e neste caso junto da 

Assembleia Municipal representada na Comissão, se pudesse trazer uma melhoria no que respeitava às 

suas preocupações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta cooperação institucional, mesmo que os resultados não sejam plenamente alcançados, é 

sempre válida porque, no contexto das preocupações desta Assembleia é motivo para um amplo debate, 

nomeadamente através da realização de uma sessão extraordinária temática dedicada ao setor das 

Pescas a decorrer em 2020, com o objetivo de poder contribuir para a melhoria das condições das 

respetivas condições de trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este foi um dos aspetos referidos no relatório que sintetizam as intervenções dos representantes 

das diferentes entidades e organizações. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Outro aspeto igualmente referido, diz respeito ao défice de Pescadores Jovens, pelo que devem ser 

criadas condições de trabalho e formação profissional, permitindo aos jovens reconhecer nesta atividade 

uma motivação profissional de grande projeção e garantia no futuro. ----------------------------------------------  

 ---------- Acreditamos que as melhorias a médio e longo prazo sejam programadas e defendidas pelos 

representantes do setor ligados à atividade piscatória, porém a Assembleia Municipal de Sesimbra 

entende e reconhece que pode e deve identificar não só esta lacuna, como também poder contribuir para 

a própria dignificação do setor.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste sentido a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida a 28 de fevereiro de 2020, delibera 

aprovar a distinção ao “Pescador profissional – Mais Jovem”, como forma de reconhecimento pela sua 

atividade profissional e que a distinção seja entregue anualmente no âmbito das comemorações do Dia 

do Pescador.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Teve início o último ponto da Ordem de trabalhos, a “Candidatura ao Programa Europa para os 

Cidadãos 2014-2020 com o Projeto “Jovens em Movimento… pela Europ@”. ----------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse tratar-se de uma candidatura que tinha parceiros da Europa: a 

Lituânia, a Croácia e Espanha e nesta dimensão seria autorizar que o município estivesse em condições de 

fazer estas parcerias com estas vilas destes países no sentido de, mais que não fosse para memória futura 

para eventuais estudos sobre estas matérias, uma vez que a candidatura tinha que ser submetida até às 

17h de segunda-feira --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que esta a candidatura tinha a apresentação da calendarização das atividades previstas. 

Disse que o conjunto das atividades apresentadas, se a Candidatura fosse aceite e financiada, o valor 

máximo seriam 150.000,00 €. Informou que a primeira iniciativa iria decorrer no próximo mês de 

outubro. Esta calendarização não só colocava, à AMS, a responsabilidade de cada uma das iniciativas o 

“Deputado por um Dia” e a Assembleia Municipal de Jovens, que seria um fórum local, todos o 

realizariam dentro daquilo que era a sua dinâmica local. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Sesimbra faria como o tinha feito até agora e a nossa Assembleia Municipal de Jovens decorreria 

no próximo dia 9 de maio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Este Projeto que seria implementado no próximo ano, e a primeira iniciativa realizar-se-ia em 

Sesimbra em outubro e era previsível que acontecesse no fim-de-semana dos dias 15, 16 e 17, onde 

estariam representados os jovens destes municípios para debater o mesmo tema que neste momento 

estava a ser trabalhado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que o 2º Fórum decorreria em setembro de 2021 em Altea. Disse que esta data tinha tido a 

ver com o facto de em 2021 ocorrerem as Eleições Autárquicas, sendo este o limite para que não 

houvesse uma aproximação excessiva ao período das eleições, a realizar em outubro e também não era 

correto que fosse depois. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Também em 2020 e 2021, seria em 2 municípios, na Croácia e na Lituânia, em agosto ou abril 

também se tinha, por fim, a Plataforma e o quiosque interativo, que eram 2 iniciativas também da 

responsabilidade de Sesimbra. Disse que a Plataforma comunicacional tinha a ver com a criação de um 

sistema de comunicação e rede com os municípios, dando conta da realidade daquilo que eram os 

municípios envolvidos e também a documentação, em vídeo, daquilo que acabaria por refletir as 

dinâmicas que cada um ia tendo nas suas Vilas e que iria constituir o relatório anual e depois de final da 

Candidatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer observação relativamente a esta matéria, passou-se à votação. -------------  
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 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Comissão 

de Lideres dos Grupos Municipais, aprovar a Candidatura a ser submetida ao Programa Europa para os 

Cidadãos 2014-2020 com o Projeto “Jovens em Movimento… pela Europ@ que envolve os seguintes 

parceiros: Altea (Espanha); Rovinj-Rovigno (Croácia); Rokiškis – (Lituânia); e Sesimbra (Portugal) que 

coordena o projeto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, foi encerrado o “Período da Ordem de Trabalhos”, e foi por 

consenso, dispensada a leitura da ata em minuta da presente reunião, que aqui se dá como inteiramente 

reproduzida para todos os devidos e legais efeitos, tendo a mesma sido considerada aprovada, por 

unanimidade, procedendo-se à respetiva assinatura.  -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, a Presidente da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão eram duas 

horas e quinze minutos do dia 29 de fevereiro de 2020. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, pelos Secretários e 

pelos Membros que o desejarem fazer.  -------------------------------------------------------------------------------------  


