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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 26 DE JUNHO DE 2020, DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE SESIMBRA 

 

 ---------- Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2020, no Cineteatro Municipal João Mota, realizou-se a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gomes Cardoso e Faustino Marques; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gegaloto, José Henrique Peralta Polido e Francisco José Pereira Luís. ----------------------------------------------- 
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 ---------- A Presidente da AMS cumprimentou todos os presentes e justificou a ausência da Deputada 

Bertina Duarte, que por motivos de ordem pessoal não podia estar presente, tendo sido substituída pelo 

Deputado Faustino Marques. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Logo após, colocou à votação a ata da sessão ordinária de 23 de abril de 2019, que foi aprovada 

por unanimidade, e a ata da primeira reunião da sessão ordinária de junho realizada no dia 28 de junho 

de 2019, que também mereceu aprovação unanime. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou de seguida que estava previsto, também por solicitação do Presidente e da Vice-

Presidente da CM, a necessidade de algumas matérias poderem ser deliberadas pela AMS, na próxima 

sessão de 20 de julho, nomeadamente, os procedimentos concursais para provimento de cargos 

dirigentes - Designação de júris, que tinha estado presente na última reunião de Câmara, bem como a 1.ª 

revisão ao Orçamento e 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano de 2020, que já se encontrava na 

Plataforma da Assembleia Municipal de Sesimbra (PAMS) e sobre a qual o Coordenador da respetiva 

comissão já tinha conhecimento. Igualmente, e talvez a matéria que surgiria com mais premência, não 

desvalorizando os outros dois pontos, era a que dizia respeito ao Cabo Espichel, nomeadamente às 

questões que se prendiam com o projeto, com o protocolo com a Igreja e também com a cedência de 

terrenos. Dado que se tratava de uma sessão extraordinária com uma matéria tão importante como era o 

processo do Cabo de Espichel, dinamizado ao longo das últimas décadas, uma matéria que tinha vindo a 

envolver vários executivos, vários intervenientes, várias fases do processo e também vários contributos e 

debates. Era entendimento que fosse realizada uma reunião com todas as comissões sobre essa matéria, 

onde poderia eventualmente haver alguma abordagem aos restantes pontos como a Revisão Orçamental 

ou à Designação de júris para provimento de cargos dirigentes. ------------------------------------------------------  

 ---------- Sugeriu que a reunião se realizasse no dia 13 de julho, às 21 horas, e referiu que, se por ventura, 

as questões que estavam preconizadas até ao dia 30 de junho, no que dizia respeito à questão de que até 

dia 30 de junho as sessões realizar-se-iam sem a participação do público, e uma vez que no Auditório 

Conde Ferreira também não havia as condições para o distanciamento e para a participação a que a lei 

obrigava, era provável que tanto a reunião das Comissões Conjuntas como a sessão extraordinária se 

realizassem no Cineteatro Municipal João Mota. Nesse sentido, já tinham sido tomadas diligências no 

âmbito de precaver as instalações para essas datas.  --------------------------------------------------------------------- 

 ----------  
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 ---------- Relativamente ao funcionamento da presente sessão, disse que havia já um procedimento que se 

tornava habitual nestas instalações e que se iriam manter, quer nas entradas e nas saídas, quer na 

localização e na participação dos Deputados.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que alguns deputados tinham colocado questões no sentido do usufruto do mesmo 

microfone, pois tinha havido a lógica de fazer uma gestão de cerca de 50% do número de microfones 

correspondente a cada bancada, à exceção dos líderes de bancada do BE e do PSD, contudo já na anterior 

sessão o Deputado Sérgio Faias tinha colocado a questão no sentido de partilhar o microfone, e nesse 

sentido, se porventura ocorresse uma situação dessas, tinham de tomar os devidos cuidados no sentido 

de colocar máscara porque não havia condições para fazer a higienização do respetivo microfone neste 

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

 ---------- Referiu também que, no que dizia respeito à ordem de trabalhos desta sessão, havia 4 

documentos para o Período de Antes da Ordem do Dia dos Grupos Municipais do BE, da CDU, do PSD e 

do PS, já que tinha sido acordado que cada GM apresentaria apenas 1 documento no sentido de não 

tornar o PAOD extensivo. No que dizia respeito à apreciação da Atividade Municipal, disse que estavam 

perante uma situação diferente em consonância com tudo o que tinham vindo a viver nos últimos meses, 

e portanto tinham presente o 4º trimestre de 2019, que não tinha sido apreciado na reunião que tinha 

estado marcada para fevereiro e que havia passado para março, assim como também tinham o 1º 

trimestre de 2020. Isso significava que algumas questões que na altura seriam prementes como também 

atuais, no que dizia respeito às questões a colocar pelos Deputados ao Presidente da CM, poderiam agora 

já não ter uma atualidade que se justificasse, mas, em todo o caso, podiam acordar com a metodologia 

de ceder 10 minutos a cada uma das bancadas políticas, sendo que depois o Presidente da CM teria 

também um período de respostas às questões colocadas, voltando novamente aos grupos políticos para 

uma segunda ronda de questões de 5 minutos. Dessa forma, poderiam ter um equilíbrio e corresponder 

de algum modo àquilo que era matéria que dizia respeito ao período que “abarcava” a Atividade 

Municipal e também permitir que na segunda ronda, os grupos políticos pudessem fazer as mais alguma 

questão caso se justificasse. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, dando início ao Período de Antes da Ordem do Dia (PAOD), a Presidente cedeu a 

palavra ao Deputado José Guerra para que apresentasse a Moção com o título “Anti-racismo”, e este 

começou por cumprimentar todos os presentes, e dizer que esta moção tinha como intuito não só 

solidarizar com a luta travada nas ruas americanas, onde pela primeira vez se haviam juntado 

trabalhadores, sindicatos e outros setores de proteção, e isto num período em que a extrema-direita 
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ganhava protagonismo em Portugal, onde alguns grupos começavam a organizar-se e a perseguir 

comunistas, LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero) e pessoas de etnia negra.  ----------------------- 

 ---------- Referiu que havia um artigo que tinha sido publicado no passado domingo, muito interessante, 

sobre a extrema-direita, que explicava o que se estava a passar em Portugal e também o que é que se 

podia esperar. Acrescentou que isso verificava-se com a intenção do Partido Politico Chega ir descer a 

Avenida da Liberdade com a mensagem “Portugal Não é Racista”. --------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que era preciso ter cuidado porque o fascismo podia estar ao “virar da esquina”, e como já 

tinham tido muitos anos dessa experiência não podiam deixar avançar esse tipo de situações. -------------- 

 ---------- Solicitou o uso da palavra o Deputado Sérgio Faias, que após cumprimentar todos os presentes 

disse que apesar do documento ser referente a um momento muito concreto da morte de um cidadão 

dos Estados Unidos que tinha acabado por gerar um grande impacto em todo o mundo, consideravam 

que este era um tema que devia estar na ordem do dia porque preocupava a todos, no entanto gostariam 

de propor algumas melhorias ao documento caso houvesse acolhimento, no sentido de o tentar refletir 

um pouco também para aquilo que era a realidade portuguesa, tirando também alguns termos de forma 

a permitir que o mesmo ficasse mais abrangente. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida, sugeriu que no terceiro parágrafo, onde se lia: “Entretanto, esta onda de indignação 

alastrou como um rastilho e durante este fim-de-semana realizaram-se manifestações em todo o 

mundo…” se passasse a ler: “Entretanto, esta onda de indignação alastrou como um rastilho por todo o 

mundo…”, e onde se lia: “…ao racismo diz respeita” se lê-se: “…ao racismo diz respeito…”. Sugeriu 

também que a expressão “extrema-direita” fosse substituída por “movimentos xenófobos e extremistas 

que se alimentam do medo, das desigualdades, do desemprego e da pobreza”, uma vez que os 

extremismos podiam aparecer de vários lados. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No que respeitava ao 4.º parágrafo, onde se lia: “é essencial que esta enorme vaga de indignação 

e mobilização por justiça se traduza em mudanças reais e profundas, tão profundas como as causas do 

racismo que esteve na origem de tantos outros crimes” sugeriu que fosse substituído por: “é essencial que 

no mundo, em Portugal e particularmente em Sesimbra, se combatam as causas que estão na origem 

destas violações dos direitos humanos…”. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tomou o uso da palavra a Deputada Andredina Cardoso, que cumprimentou todos os presentes 

e disse que este era um tema que de facto tinha conseguido “atravessar” toda a gente, e considerava-o 

um pouco como um “acordar” porque havia pessoas que acordavam bem-dispostas e serenas, havia 

pessoas que acordavam de mau humor e outras pessoas que só acordavam com um balde de água na 
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cara, e também havia pessoas que olhavam para estas coisas com muita serenidade e que já trabalhavam 

com esse tipo de temas há muito tempo.------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida, sugeriu que fosse incluída a seguinte referência no documento: “Sesimbra sempre se 

pautou pelo respeito e pela sã convivência entre todos os que partilham o território”, e que também fosse 

introduzida uma referência ao facto de a Escola Navegador Rodrigues Soromenho ter sido distinguida na 

sua 4ª edição pelo Selo “Escola Intercultural”. Explicou que esse selo era uma distinção dada pela Direção 

Geral de Educação, pela Fundação AGA KHAN e pelo Alto Comissariado das Migrações, que distinguia os 

estabelecimentos de educação e ensino público, particular e cooperativo que se destacavam na 

promoção de práticas que reconheciam e valorizam a diversidade como uma oportunidade de fonte de 

aprendizagem para todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida, relativamente à seguinte sugestão do Deputado Sérgio Faias: “…se combatam as 

causas que estão na origem destas violações…” sugeriu a seguinte redação: “…se continuem a combater 

as causas…”, porque apesar do momento que se vivia agora, o combate não tinha começado agora e 

muito menos iria terminar agora. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio em seguida o Deputado Lobo da Silva, que começou por cumprimentar todos os 

presentes, e dizer, relativamente à Moção e à apresentação do BE, que a “rapaziada” do BE tinha vindo a 

habituá-los a estes “folclores” e a este tipo de linguagem. Acrescentou que eles não conseguiam 

ultrapassar e tinham um trauma, e então apresentavam um documento que, apesar de quererem que 

fosse consensual e que todos se pudessem rever nele para que pudesse ser aprovado, apresentava uma 

linguagem de provocação, não só o documento como a própria intervenção do Deputado. Disse também 

que o PSD nunca podia estar de acordo com aquilo que tinha acontecido nos Estados Unidos 

relativamente à morte daquele cidadão, e que o PSD não era de extrema-direita, e apesar de haver 

pessoas que gostavam de dar umas “bicadas” ao PSD, não aceitavam esse tipo de chancela. ----------------   

 ---------- Referiu que o PSD não se revia no tipo de linguagem utilizado no documento e tendo em conta os 

seus princípios iriam votar contra, no entanto, face às alterações sugeridas, que não sabia se o 

proponente teria a capacidade para aceitar ou não, iriam aguardar para ver o resultado final da Moção 

para então o PSD dizer de sua justiça. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que se o Deputado José Guerra quisesse apresentar moções que fossem aprovadas por 

unanimidade, não podia vir com linguagem provocativa. Acrescentou que a moção tinha sido 

apresentada devido a uma atitude inqualificável, mas nunca tinha visto o Deputado a apresentar a esta 

Assembleia um documento sobre quando alguém espancava motoristas rodoviários que andavam a 
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trabalhar e que se levantavam às 3h00, 4h00 e 5h00 da manhã, e eram apedrejados e esfaqueados. 

Também não tinha ainda visto da parte do Deputado nem do seu partido, a apresentação de qualquer 

documento relativamente ao facto do seu camarada de partido, o Sr. Mamadou Ba ter chamado a polícia 

de “bosta”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tomou da palavra o Deputado João Valente que começou por cumprimentar todos os presentes 

e dizer, relativamente à Moção, que consideravam inadmissível algumas posturas, bem como a realização 

de alguns encontros considerados racistas, e por isso a Bancada da CDU deixava o compromisso de que a 

democracia e a liberdade deviam ser o sentimento. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, sugeriu que no 4.º parágrafo da moção, na última linha, fosse inserida a seguinte frase: 

“condenar todas e quaisquer violações de direitos humanos”. --------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio a Presidente da AMS, que alertou que o Deputado José Guerra tinha enviado a Moção 

no dia 15 de junho com a disponibilidade para aceitar contributos, e apesar de compreender que as 

tarefas profissionais por vezes não permitissem que houvesse tempo para algumas questões, teria sido 

muito mais útil ao funcionamento da Assembleia se os contributos tivessem sido feitos antes, o que teria 

sido também uma forma de atempadamente se saber dos contributos de todos para que todos pudessem 

dar opinião sobre a nova constituição do documento. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado João Rodrigues, que começou por cumprimentar todos os 

presentes e dizer que o MSU também tinha propostas de alteração, algumas das quais já tinham sido 

apresentadas pelo PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que tinham vindo sempre a defender a não utilização de um certo tipo de linguagem, e 

sugeriu que no 2º parágrafo da moção, onde se lia: “…do fracasso criminoso da sua estratégia de 

contenção do vírus…” passasse a ler-se: “…do fracasso da sua estratégia de contenção do vírus…”. 

Consideravam que não se devia de usar a palavra “criminoso” nem outras palavras do gênero porque 

eram expressões desagradáveis que não deviam de estar incluídas numa moção aprovada por uma 

assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à expressão “extrema-direita”, disse que concordavam com a alteração sugerida 

pelo PS porque tratavam-se de movimentos extremistas que não tinham uma atitude correta, sem se 

saber se eram da direita ou da esquerda, e até podiam ser apenas populistas. ----------------------------------- 

 ---------- Relativamente à sugestão da referência a Sesimbra no 4.º parágrafo, disse que não estavam de 

acordo porque não fazia sentido personalizar uma moção falando de Sesimbra, onde não existia o 

problema em questão. Acrescentou que fazia sentido fazer referência a Sesimbra se esta fosse um mau 
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exemplo, mas como não era não fazia sentido dizer que a mesma sempre se havia pautado pelo respeito 

e depois discrimina-la no 4.º parágrafo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Rui João, que cumprimentou todos os presentes e disse que 

concordava que não se referisse Sesimbra na Moção porque no Concelho sempre se haviam pautado pelo 

respeito mutuo entre toda a comunidade sem diferença entre credos, etnias ou cores politicas. Nunca 

tinham existido problemas de racismo ou xenofobia e consideravam que era suficientemente abrangente 

referir apenas Portugal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente aos movimentos xenófobos e à extrema-direita, referida pelo Deputado José 

Guerra, disse que julgava que essas indicações eram direcionadas apenas a uma força politica que 

infelizmente estava em ascensão em Portugal, nomeadamente o Partido Politico Chega. Acrescentou que 

a expressão “extrema-direita” não o chocava e considerava que os movimentos xenófobos eram 

essencialmente da extrema-direita, e portanto considerava que essa expressão devia de ser mantida no 

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

 ----------  De seguida, a Presidente perguntou ao Deputado José Guerra se o mesmo concordava com o 

conjunto de sugestões apresentadas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado José Guerra respondeu que de uma maneira geral estava de acordo com as 

sugestões mas havia algumas que lhe levantavam dúvidas, e explicou que se não se fizesse a referência a 

Sesimbra, também não fazia sentido referir a Escola Navegador Rodrigues Soromenho. ----------------------- 

 ---------- Relativamente à palavra “criminoso”, disse que não se devia de retirar essa palavra porque, no 

fundo, o que o Donald Trump estava a fazer com o seu Povo, ao deixar morrer mais de 100 mil pessoas 

para além das que estavam infetadas, cerca de 2 milhões, sem fazer nada para salvar os seus cocidadãos 

era um ato criminoso e provavelmente seria julgado como tal. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre a expressão “extrema-direita”, disse que não era só o Partido Politico Chega porque havia 

vários grupos que estavam organizados a nível nacional, como por exemplo a Nova Ordem Social, que 

costumavam reunir internacionalmente e que seguiam da Ucrânia, onde faziam treino militar, que era o 

“ninho” da extrema-direita mundial. Então era importante que se mantivesse essa referência que 

considerava um perigo para a democracia, não só em Portugal como no mundo inteiro. Acrescentou que 

a expressão “movimentos xenófobos” não incluía o racismo e portanto o mais correto seria: 

“movimentos racistas e xenófobos”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Por fim, disse que não fazia diferença que se fizesse referência a Sesimbra, porque em Sesimbra 

também havia racismo como em todo o lado, e uma coisa intrínseca que se aprendia desde pequeno, era 
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que tinham sido o maior porto de tráfico de escravos, e ainda hoje era possível assistir a comentários que 

deixavam um pouco a “desejar” nas redes sociais, mesmo de pessoas da zona.  --------------------------------- 

 ---------- Solicitou a palavra o Deputado Lobo da Silva, que disse que já se tinha percebido a posição do 

Deputado José Guerra, e como a Presidente já havia referido todos tinham tido a oportunidade de 

oferecer contributos mas, deliberadamente, não o haviam feito, e nesse sentido sugeria que o 

proponente retirasse a moção para que pudesse ser melhorada e apresentada em outra sessão. ---------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse que já estavam na fase dos acertos finais do documento, e na próxima 

sessão da AMS havia um escalonamento da ordem de trabalhos a integrar. --------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado João Rodrigues, que disse que não fazia qualquer sentido fazer-se uma 

referência específica a Sesimbra, ainda mais dizendo “em Sesimbra em particular” porque era 

desajustado e não votariam favoravelmente a essa moção incluindo essa referência, e por esse motivo 

consideravam também que não se devia de referir que Sesimbra sempre se havia pautado pelo respeito, 

bem como não se devia de fazer referência à Escola Navegador Rodrigues Soromenho. ----------------------- 

 ----------  O Deputado José Guerra disse que concordava que essas referências fossem incluídas na moção, 

bem como que se mantivesse a expressão “criminoso”. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que haveria mais convergência se o Deputado José Guerra 

aceitasse retirar a palavra “criminoso”, que não fazia muita diferença no texto, e se alterasse a expressão 

“ em Sesimbra em particular” para “em Sesimbra”.----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio novamente o Deputado João Rodrigues que disse que mantinham a posição de não 

concordar as sugestões que havia referido. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado José Guerra disse que concordava com as sugestões do Deputado Sérgio Faias. ----- 

 ---------- De seguida, colocada à votação, foi aprovada por maioria com 20 votos a favor (12 CDU, 7 PS e 1 

BE), e 4 abstenções (2 PSD e 2 MSU) a Moção com o título “Anti-racismo” que a seguir se transcreve: --- 

 ---------- “A morte de George Floyd por asfixia provocada pelo joelho de um agente policial enquanto a 

vítima gritava “Não consigo respirar”, chocou o mundo e abriu caminho a uma vaga de protestos num dos 

países mais afetados pela pandemia e pelo desemprego que ela provocou em poucas semanas.  Protestos 

que vieram retomar o movimento Black Lives Matter. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Os protestos tomaram conta das ruas de várias cidades americanas e a repressão policial não se 

fez esperar, desta vez alimentada e instigada pelo próprio chefe de Estado, que viu nela uma 

oportunidade para fazer avançar a agenda autoritária e desviar a atenção do fracasso da sua estratégia 

de contenção do vírus do Covid-19. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Entretanto, esta onda de indignação alastrou como um rastilho por todo o mundo que exprimem 

a tomada de consciência acerca dos perigos que a atual situação política comporta, não só no que ao 

racismo diz respeito, mas também a outros flagelos que assolam as sociedades contemporâneas, tais 

como movimentos xenófobos e racistas que se alimentam do medo, da desigualdade, do desemprego e da 

pobreza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Sesimbra sempre se pautou pelo respeito e pela sã convivência entre todos os que partilham o 

território. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Escola Navegador Rodrigues Soromenho foi distinguida pelo selo “Escola Intercultural” na sua 

4.ª edição. Esta distinção é concedida pela Direção Geral de Educação, pelo Alto Comissariado das 

Migrações e Fundação AGA KHAN. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- É neste contexto que a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida no dia 26 de Junho de 2020, 

manifesta a sua preocupação com episódios como o que motivou o assassinato de George Floyd e declara 

que é essencial que no mundo, em Portugal e em Sesimbra, se combatam as causas que estão na origem 

destas violações dos direitos humanos, condenar todas e quaisquer violações de direitos humanos.-------- 

 ---------- Enviar a: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 ---------- Ministro dos Negócios Estrangeiros --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Aos partidos com assento parlamentar ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Aos órgãos de Comunicação nacional, local e regional” ------------------------------------------------------- 

 ---------- Prosseguindo com o PAOD, a Presidente cedeu a palavra ao Deputado Lobo da Silva, para que 

este fizesse a apresentação da Moção com o título “Para Quando a Construção da Escola Secundária da 

Quinta do Conde?”  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que a moção falava por si e que a mesma fazia todo o sentido 

porque nunca mais se via uma “luz ao fundo do túnel” e não tinham sequer a ideia de alguma “bazuca” 

que viesse da Europa para a construção da escola secundária. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse também que estavam abertos a sugestões para enriquecimento da moção. -------------------- 

 ---------- Usou da palavra o Deputado Rui Rodrigues que disse que sobre esta matéria já muito se havia 

debatido e já muitos documentos tinham sido apresentados nesta assembleia, quer por algumas forças 
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politicas ali representadas, quer pela Comissão “3” – Sociocultural, e concordavam com a essência do 

documento apesar da sua parte introdutória e apesar também de ser um documento muito particular do 

Deputado lobo da Silva com algumas críticas e considerandos sobre atitudes do Governo, inclusive da sua 

própria posição em relação a este assunto. Acrescentou que o Deputado tinha vindo a ser muito coerente 

relativamente a esta questão, ao contrário dos sucessivos Governos, quer do PSD quer do PS. -------------- 

 ---------- Relembrou que já tinham sido aprovadas algumas moções por unanimidade sobre este assunto 

mas que não se tinham refletido na prática daquilo que era a reivindicação e a necessidade de construção 

de um novo equipamento para o ensino secundário na Quinta do Conde. ----------------------------------------- 

 ---------- De seguida, sugeriu que no 14.º parágrafo se acrescentasse: “Também nesta Assembleia 

Municipal foi aprovado, por unanimidade, uma moção emanada do Conselho Pedagógico do 

Agrupamento de Escolas Michel Giacometti, onde são feitas referências exatas e claras às deficientes 

condições de funcionamento da comunidade escolar na escola sede do agrupamento”. -----------------------  

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado João Rodrigues, que disse que o MSU se revia nesta 

preocupação e concordava basicamente com tudo referido no documento, e sugeriu que se juntasse os 

pontos n.º 2 e 3 da parte deliberativa, já que ambos referiam estudos, passando a ler-se: “A existirem 

estudos, porque é que o Ministério da Educação não deu imediatamente início ao processo de construção 

da Escola e afirma que vão ter que ser feitos novos estudos de rede e de articulação com a rede de 

transportes, se esses estudos já tinham sido realizados?” --------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Sérgio Faias, que começou por dizer que o GM do PS revia-se 

nas preocupações que o Deputado Lobo da Silva havia apresentado relativamente à Moção do BE, e 

também consideravam que quando se apresentavam documentos esperando que fossem aprovados 

pelas outras forças políticas tinha de se ter algum cuidado na forma como se apresentavam os mesmos, e 

de facto, tirando o aspeto de que já tinham sido apresentados, debatidos e aprovados documentos 

semelhantes recentemente, o GM do PS estava de acordo com o teor da moção e com as preocupações 

sobre a necessidade de construção da Escola Secundária da Quinta do Conde. -----------------------------------  

 ---------- Referiu que, olhando para o documento, principalmente na parte introdutória, o documento 

parecia um comunicado da Comissão Política do PSD, por exemplo no 6.º parágrafo, onde se lia: “O 

PPD/PSD do Concelho de Sesimbra sempre defendeu que fossem desenvolvidos todos os esforços…”, e 

sendo este um documento que iria emanar da Assembleia Municipal, talvez essas referências partidárias 

pudessem ser retiradas para que pudesse ser acompanhado pelas outras forças políticas, como tinha 
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vindo a ser a boa prática desta assembleia. Acrescentou que os parágrafos 6.º e 7.º, que referiam o PSD 

de Sesimbra, até podiam ser eliminados que o documento não perderia a sua essência.  ----------------------  

  --------- Relativamente ao 8.º parágrafo, sugeriu a substituição da palavra “parlamento” para “Assembleia 

da República”, e relativamente ao 9.º parágrafo onde se lia: “a Bancada do Governo” disse que não existia 

propriamente uma bancada do Governo, apesar de haver um conjunto de lugares onde o Governo 

normalmente se sentava, existiam era bancadas onde os grupos políticos podiam apoiar o Governo, e 

fazia mais sentido altera-se para: “Partido Politico que suporta maioritariamente o Governo”. --------------  

 ---------- No que dizia respeito ao ponto n.º 1, onde se lia: “Tendo em conta que a construção da nova 

escola já tinha ido a concurso no anterior Governo PS…”, perguntou se estavam a falar do 21.º ou do 18.º 

Governo, porque convinha perceber qual era o anterior Governo do PS em que a construção da escola 

tinha ido a concurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre o ponto n.º 2, onde se lia: “porque é que o Ministério da Educação não deu imediatamente 

início ao processo de construção da Escola?”, Disse que não deviam de perguntar só ao Governo, talvez 

fosse importante perguntar aos concelhos vizinhos e aos responsáveis dos concelhos vizinhos porque é 

que o processo não tinha tido continuação. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim, propôs que se acrescentasse ao documento um parágrafo que referisse o Despacho que 

tinha saído esta semana do Gabinete do Ministro Educação e da Ministra da Coesão Territorial, que 

identificava os equipamentos escolares para intervenção, remoção e substituição do amianto. 

Acrescentou que também era importante saber que os programas operacionais regionais iam financiar a 

substituição do amianto na Escola Básica da Quinta do Conde, na Escola Básica do Castelo, na Escola 

Básica Michel Giacometti, na Escola Básica Navegador Rodrigues Soromenho e na Escola Secundária de 

Sampaio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado José Guerra que disse que também concordava que fossem 

retiradas as referências ao PSD porque não fazia sentido, sendo este um documento a ser aprovado pela 

Assembleia, que se referisse a Comissão Política de Secção do PSD de Sesimbra sendo que na prática o 

PSD nacional não tinha defendido essa situação nem sequer havia apresentado propostas. Acrescentou 

que na altura do Governo do PSD apenas um militante é que tinha defendido essa construção. ------------- 

 ---------- A Presidente da AMS referiu que tinha vindo a ser prática desta assembleia não referir a força 

politica nos documentos, e em seguida cedeu a palavra ao Deputado Lobo da Silva para que se 

pronunciasse relativamente às sugestões apresentadas. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva, sobre a sugestão do GM da CDU, relativamente à referência à moção 
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apresentada pelo Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas Michel Giacometti, disse que um 

documento diferente, no entanto não tinham qualquer problema em introduzir na moção o excerto 

sugerido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente às sugestões apresentadas pelo Deputado João Rodrigues, disse que também não 

tinham qualquer problema em aceitar as alterações. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto às sugestões apresentadas pelo Deputado Sérgio Faias do GM do PS, disse que se lhes 

fazia confusão a referência à Comissão Política da Secção do PSD, não tinham problemas nenhuns em 

retirar esta designação e substituir por: “Os autarcas eleitos pelo partido no concelho”, mas a verdade era 

que os autarcas do PSD, num congresso do PSD, tinham apresentado uma moção às 4h00 da manhã a 

exigir a construção da Escola Secundária da Quinta do Conde. Acrescentou que o Partido Social 

Democrata, na altura, não tinha podido concordar com a atitude do Governo do PSD em não seguir com a 

construção da Escola Secundária, portanto sentiam e achavam que tinham toda a legitimidade para 

apresentar estes documentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Sobre a alteração da palavra “Parlamento”, disse que aceitavam a sua substituição por 

“Assembleia da República”, e sobre a designação “bancada do governo”, disse que podia substituir-se 

pela designação “a própria bancada do Partido Socialista na Assembleia da República”, porque isso eram 

factos reais e verdadeiros. Acrescentou que não diziam nada que não fosse verdade, e até referiam que a 

11 de fevereiro 2016 a Assembleia da República tinha aprovado quatro projetos de redução dos partidos 

do PS, do BE, do PCP e do PEV, mas se fossem facciosos até retiravam o parágrafo para que na leitura 

ninguém se apercebesse que o PSD não tinha apresentado. -----------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida, perguntou ao Deputado Sérgio Faias o que é os 60 milhões que vinham da União 

Europeia tinham a ver com a moção apresentada. Acrescentou que o Governo se iria aproveitar desses 60 

milhões para fomentar a economia do País, ou seja, até podiam dizer que era com a desgraça alheia que 

o PS conseguia fazer obras, porque se não, não as fazia. Disse ainda que percebia que quisessem assim 

pela “calada da noite” meter ali uma “Bucha”, mas, com todo o respeito, não podiam aceitar essa 

sugestão, e se o Deputado Sérgio Faias achasse que devia de fazer ênfase a esse trabalho do seu 

Governo, então que apresentasse uma Saudação ou uma Moção, mas na moção apresentada pelo PSD 

isso não iria ser colocado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Perguntou também que linguagem é que estava na moção para comparar o PSD ao BE, porque 

não chamavam de “extrema-esquerda”, não chamavam de “partido das Bancas Rôtas” e não chamavam 

de “facciosos”. Na moção não era usada linguagem tendenciosa, facciosa ou ofensiva, e portanto só 
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podia aceitar que era de má-fé a comparação da linguagem desta moção com a linguagem da moção 

apresentada pelo Deputado José Guerra. Acrescentou que não estavam aqui para apadrinhar esse tipo de 

linguagem, e que percebia que o Deputado e a sua bancada tivessem dificuldade em aprovar um 

documento destes, mas isto era uma questão de ADN, havia uns que tinham ADN e outros não. Disse 

ainda que se o Deputado tivesse coragem aprovaria esta moção, ou então que apresentasse na próxima 

sessão uma moção a exigir do seu Governo a construção da Escola Secundária da Quinta do Conde, assim 

como o PSD tinha tido a coragem de se separar do Governo e de dizer que tinha sido um erro crucial 

cometido pelo Partido Social Democrático, o de não construir a Escola Secundária. -----------------------------  

 ---------- Por fim, disse que o PSD exigia aqui, exigia na Câmara, exigia nos órgãos do partido, exigia na 

Assembleia da República, exigia nos Congressos, e até exigia mesmo contra o próprio partido. -------------  

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que a referência feita sobre a questão da intervenção do 

Deputado Lobo da Silva relativamente ao documento do BE, não estava relacionado com o tipo de termos 

ou linguagem, mas sim com o querer ou não uma convergência. Acrescentou que a preocupação era que 

houvesse uma clara ligação ao que era a posição da concelhia de um partido politico, e como tinha 

existido a abertura para fazer essa alteração, tinha acabado por dar razão a que se podia convergir para 

um documento em que revissem. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse também que tinha percebido que não havia abertura para a referência ao Despacho para a 

remoção do amianto nas escolas do Concelho, mas, tendo em conta que o documento estava muito 

focado na construção da Escola Secundária da Quinta do Conde e como tinham sido incorporadas outras 

sugestões, podiam retirar essa sugestão. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Por fim, disse que continuava a dúvida sobre com qual anterior Governo do PS a construção da 

escola tinha ido a concurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que não sabia se tinha sido o 18.º ou o 21.º Governo do PS, mas 

sabia que tinha sido o Governo do José Sócrates. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida a Presidente perguntou ao Deputado Lobo da Silva se havia convergência 

relativamente às sugestões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que sempre que o PSD apresentava um documento que visava o 

bem-estar da sociedade, e neste caso em concreto da sociedade educativa do concelho, estava sempre 

aberto a sugestões, portanto concordava com o documento final. --------------------------------------------------- 

 ---------- Logo após, colocada à votação, Foi aprovada por unanimidade a Moção com o título “Para 

Quando a Construção da Escola Secundária da Quinta do Conde?” que a seguir se transcreve: ------------ 
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 ---------- “A Freguesia da Quinta do Conde inserida no concelho de Sesimbra, teve e continua a ter um 

crescimento populacional muito acentuado. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Município de Sesimbra disponibilizou há mais de uma década terreno para a construção da 

escola secundária.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Por sua vez o Ministério da Educação deu início ao processo da construção da escola secundária 

da Quinta do Conde, chegando o seu projeto a estar adjudicado. ----------------------------------------------------- 

 ----------  As dificuldades que o País atravessou no período de 2011 a 2015 levaram à suspensão da 

construção da Escola Secundária da Quinta do Conde. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O compromisso e as promessas da Empresa Parque Escolar, alicerçavam-se em projetos 

megalómanos que, por si só, inviabilizaram mais reabilitações do parque escolar, bem como a construção 

de novas escolas, tal como a escola secundária da Quinta do Conde. ------------------------------------------------ 

 ---------- A Assembleia Municipal de Sesimbra sempre defendeu que fossem desenvolvidos todos os 

esforços para que, assim que a conjuntura económica o permitisse, o Ministério da Educação avançasse 

com a construção da escola secundária da Quinta do Conde. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- No concelho sempre defendeu que a construção de uma nova escola secundária na freguesia da 

Quinta do Conde deveria ser prioritária. A escola que já esteve projetada para 2011 nunca saiu dos 

gabinetes para o papel. As duas escolas secundárias do concelho "estão lotadas" e a necessidade de 

construção de uma nova escola secundária é, por isso, "urgente" e une autarcas, partidos e população. -- 

 ----------  A Assembleia Municipal de Sesimbra irá continuar a desenvolver todos os esforços para que a 

construção deste equipamento escolar seja uma prioridade para o Governo. ------------------------------------- 

 ---------- A 11 de Fevereiro de 2016, a Assembleia da República aprovou quatro projetos de resolução dos 

partidos (PS, BE, PCP e PEV), para a construção urgente da Escola Secundária da Quinta do Conde. -------- 

 ---------- A própria bancada do PS na Assembleia da República aquando desta discussão, defendia de forma 

entusiástica a construção imediata da escola. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Dizia então o seu Grupo Parlamentar: ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Defendemos, sem prejuízo dos restantes equipamentos que estão no território, a contemplação 

de construção da escola secundária da Quinta do Conde e, ao contrário daquilo que o PSD/CDS fizeram 

nos últimos 4 anos, defenderemos o Serviço Nacional de Educação até ao limite das nossas forças.” ------- 

 ---------- Passaram-se mais de 4 anos desta discussão e o início da construção da escola prossegue sem luz 

ao fundo do túnel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Apesar de todas as promessas feitas, a resposta do Ministério da Educação relativamente à 
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construção é de que afinal é necessário um estudo de rede que apure determinados parâmetros para ver 

se faz sentido ou não a construção de uma nova escola. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ou seja, após muitos anos de promessas e após mais de 5 anos de governação não Social-

democrata, o governo desde 2015 dá o dito por não dito e mais um ano não contempla no seu orçamento 

de Estado de 2020 qualquer verba para a construção da escola secundária da Quinta do Conde. ------------ 

 ---------- O atual governo tem de romper com esse caminho e tem de promover o investimento necessário 

para dar resposta a estas carências graves e urgentes das escolas. -------------------------------------------------- 

 ---------- Defendemos que sejam tomadas todas as medidas que vão ao encontro das justas aspirações e 

reivindicações desta comunidade escolar que exige uma nova escola, uma solução definitiva, e que, em 

articulação com a comunidade educativa, sejam encontradas soluções de transição que assegurem o 

superior interesse das crianças. Consideramos que a construção de uma nova escola seria um importante 

estímulo para a valorização do processo pedagógico destas crianças e jovens e para toda a comunidade 

deste concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Também nesta Assembleia Municipal foi aprovada por unanimidade uma Moção emanada do 

Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas Michel Giacometti onde são feitas referências exatas e 

claras às deficientes condições de funcionamento da comunidade escolar na Escola sede do Agrupamento.

 ---------- Não nos podemos esquecer de que este é um Território Educativo, de combate ao insucesso e ao 

abandono escolar e de uma intervenção direcionada para a resolução de problemas económicos e sociais 

e o trabalho realizado pela autarquia vai muito além das suas competências, por forma a assegurar os 

meios necessários para uma educação de qualidade. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, tendo em consideração que a ultima Moção aprovada por unanimidade não obteve 

qualquer esclarecimento por parte do Ministério da Educação, a Assembleia Municipal de Sesimbra 

solicita novamente ao Ministério da Educação: ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1-Tendo em conta que a construção da nova escola já tinha ido a concurso no XVIII Governo PS, 

não foram feitos estudos? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2-A existirem estudos, porque é que o Ministério da Educação não deu imediatamente início ao 

processo de construção da Escola e afirma que vão ter que ser feitos novos estudos de rede e de 

articulação com a rede de transportes, se esses estudos já tinham sido realizados? ----------------------------- 

 ---------- 3-Na sequência do prometido pelo PS e pelo Governo, vai ou não a Escola Secundária da Quinta 

do Conde ser construída? -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 4-Para quando o início do processo de construção? ------------------------------------------------------------ 
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 ---------- 5-Qual a data prevista para a sua conclusão? -------------------------------------------------------------------- 

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

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

 ---------- - Primeiro-ministro ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- - Ministro da Educação ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- - Associações de Pais dos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Sesimbra -------------------------- 

 ---------- - Agrupamentos de Escolas do Concelho de Sesimbra ---------------------------------------------------------- 

 ---------- -Associações de Estudantes dos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Sesimbra ----------------- 

 ---------- - Camara Municipal de Sesimbra ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- - Juntas e Assembleias de Freguesias do Concelho -------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- O GM da CDU apresentou Declaração de Voto, que apesar de ter sido solicitada não foi entregue 

nos serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Prosseguindo com os trabalhos, a Presidente cedeu o uso da palavra à Deputada Sónia Lopes, 

para que esta fizesse a apresentação da Moção com o título “Salvar centenas de MPME: primeiro passo 

para retoma económica de que o Concelho de Sesimbra precisa”.-------------------------------------------------- 

 ---------- A Deputada Sónia Lopes começou por cumprimentar todos os presentes, e dizer que esta moção 

retratava de um modo geral a situação atual de grande parte das micro, pequenas e médias empresas 

(MPME) nacionais, em particular as do Concelho, e era urgente salvar centenas de MPME porque 

acreditavam que este era o primeiro passo para a retoma económica de que o concelho precisava. ------- 

 ---------- Referiu que de acordo com um inquérito do Instituto Nacional de Estatística (INE) e com o Banco 

de Portugal, a pandemia de covid-19 tinha levado ao fim de duas em cada 10 empresas portuguesas, uma 

conclusão que, como todos podiam imaginar, atingia também e muito o Concelho de Sesimbra. 

Acrescentou que os dados existentes mostravam que o maior impacto setorial da pandemia tinha 

acontecido no setor do alojamento e também da restauração, e todos sabiam que Sesimbra era um 

Concelho que vivia muito do turismo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que no Concelho também tinham muitos restaurantes, cafés e alojamentos locais, e vários 

pequenos empresários, como cabeleireiros, gabinetes de estética, Sapatarias e lojas de roupa, e a grande 

maioria garantia ter tido uma redução do volume de negócios superior a 50%, sem referir os dois meses 

de confinamento em que não haviam tido qualquer entrada de receitas, e muitos com rendas a apagar. 
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Disse também que a maioria tinha-se visto completamente descapitalizada e muitos diziam sentir mesmo 

que tinham sido completamente abandonados e esquecidos pelo Governo porque tinham ficado sem 

qualquer tipo de rendimento face à suspensão das suas atividades, ao encerramento ou delimitação dos 

espaços ou ainda pelo desaparecimento ou significativa redução da procura também de clientes. ---------  

 ---------- Referiu que o Governo tinha avançado com algumas medidas mas que as mesmas tinham-se 

revelado claramente insuficientes e também limitadas. Mais grave ainda era que muitos desses 

empresários tinham sido excluídos de qualquer apoio, e o cenário era ainda pior nas microempresas e 

para os microempresários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que era indispensável e urgente dar resposta à grave situação dessas microempresas de 

natureza familiar, de empresários em nome individual e trabalhadores por conta própria, muitos com 

situações de serviço de proximidade, nomeadamente, da construção civil, de limpeza, do comércio local, 

explicadores, de pequenas oficinas de reparação automóveis, entre tantos e tantos outros que atingiam 

as três Freguesias e todo o Concelho. Nessa medida, exigiam respostas visando o levantamento de todas 

as restrições colocadas a essas pequenas empresas no acesso aos apoios já decididos, à consagração do 

apoio financeiro aos sócios-gerentes das micro e pequenas empresas, equiparando-os ao regime dos 

trabalhadores independentes, à atribuição de um apoio mensal à tesouraria dessas empresas, ao 

assegurar de empréstimos a taxa de juro zero com período de carência de pelo menos 2 anos e 10 para 

amortização dos valores em dívida, a redução do preço da eletricidade e dos combustíveis entre outras 

medidas. Acrescentou que essas respostas não podiam continuar a esbarrar na lentidão e na burocracia 

de uma máquina que estava feita para apoiar os grandes grupos económicos e que se preparava para 

levar assim à falência e à pobreza de milhares de micro pequenas e médias empresas. ------------------------  

 ---------- Por fim, disse que responder agora e sem demoras aos seus problemas era dar também resposta 

uma parte significativa do tecido económico, fundamental para a retoma económica do que o País iria 

precisar, em particular o Concelho de Sesimbra. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Rodrigues, que disse que o MSU revia-se nessas 

preocupações e consideravam que os apoios eram urgentes e fundamentais para as MPME, mas não 

podiam concordar com todas as medidas propostas porque não sabiam qual era o impacto que tinham a 

nível nacional. Acrescentou que eram muitas propostas sem uma quantificação sobre os seus efeitos. 

Eram também propostas muito amplas que abarcavam um vasto leque de empresas onde existiam 

diferentes realidades, e por esses motivos iriam abster-se a esta moção. ------------------------------------------ 

 ----------  Tomou o uso da palavra o Deputado Sérgio Faias, que começou por dizer que na moção estava-
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se a tentar impor medidas que não cabiam à Assembleia Municipal tomar mas cabia sim ao Governo e à 

Assembleia da República legislar sobre tal. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que em relação às medidas para apoio económico que tinham sido tomadas durante este 

período de pandemia, sabiam que tinha sido criado o regime de layoff para defender os trabalhadores do 

despedimento, ao contrário do que estava indicado no documento, que referia que o regime de Layoff 

tinha sido para proteger as grandes empresas. Acrescentou que com esse regime tinha sido possível 

apoiar 850 mil trabalhadores que trabalhavam em 150 mil empresas, e depois disso o regime tinha sido 

estendido também, por sugestão de alguns partidos da oposição, aos microempresários e a empregados 

em recibos verdes sem descontos para a Segurança Social, que tinham passado também a poder receber 

esses apoios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que consideravam esta moção abusiva no sentido em que tentava universalizar o acesso 

aos apoios onde tinham de ser revistas também as questões dos critérios de Justiça, porque a moção 

referia empresas ou empresários que tivessem dívidas à segurança social ou de impostos, e seria uma 

grande injustiça para todos os que cumpriam e todos os que se esforçavam todos os dias para cumprir, 

de repente verem aqueles que não cumpriam a serem ajudados e a serem apoiados da mesma forma que 

todos os outros que normalmente cumpriam. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que, enquadrando a moção à realidade local, porque devia ser esse o intuito da ação da 

AMS, e já que no documento pedia-se que houvesse uma redução de eletricidade e dos combustíveis, 

então, nessa senda da redução do que eram os preços dos serviços que eram utilizados por esses 

empresários devia-se de acrescentar também a água, o saneamento e os resíduos, e já que estavam 

também numa questão de apoio às empresas, a isenção da Derrama Municipal também deveria ser 

incluída. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda que na semana passada tinha saído a notícia de que a Comissão Europeia via com 

bons olhos uma redução do IVA para os escalões mais baixos de consumidores de eletricidade, dando 

seguimento ao que era a tarifa social e permitindo também a quem tinha menores recursos uma redução 

do IVA, contribuindo também para a eficiência energética. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio em Seguida o Deputado João Valente que disse que o GM da CDU não considerava este 

documento nada abusivo porque a Bancada do PS não se imiscuía de falar da Derrama, portanto a 

Bancada da CDU também não se imiscuía de falar do Governo nem dos trabalhadores. Acrescentou que 

quando o Deputado Sérgio Faias dizia que o Layoff protegia os trabalhadores, devia de se fazer contas 

também e perceber que 1 terço do salário era colocado em causa. -------------------------------------------------- 
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 ---------- Por fim, disse que a Moção tinha sido elaborada pela Bancada da CDU com todos os cuidados 

possíveis para que este efetivamente se tornasse unanime. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva, que disse que esses apoios tinham de ser 

dados às empresas mas era preciso fiscalizar as mesmas, porque ainda hoje tinha saído nas noticias que a 

fiscalização tinha encontrado empresas cujo trabalhadores se encontravam em Layoff mas ainda assim a 

trabalhar, e só recebiam um terço do ordenado. Acrescentou que sabiam que havia empresários mas 

também havia, para o mal da economia, muitos mercadores.  -------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à falta de apoios devido às dívidas, disse que gostava que se fizesse uma avaliação 

de quem eram aquelas empresas que não pagavam porque não queriam apesar de terem rendimentos, e 

aquelas que não pagavam porque se calhar até forneciam o Estado e o mesmo não pagava a tempo e 

horas a essas empresas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que esta semana, na Assembleia da República, tinha sido reprovado um 

documento sobre a questão do não apoio do Estado Português a empresas que não pagassem impostos 

em Portugal. Acrescentou que se queriam ter coerência, essas empresas que não contribuíam com um 

cêntimo para a riqueza do País não podiam estar a usufruir de benesses dadas pelo Governo. -------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Rui Rodrigues, que disse que o Layoff não tinha impedido que 

milhares de trabalhadores temporários tivessem sido despedidos e não tinha impedido também 

despedimentos abusivos. Acrescentou que muitos trabalhadores tinham sido obrigados pelas empresas, 

no primeiro mês da pandemia, a gozar férias para que as empresas não lhes pagassem o vencimento ou 

arranjassem desculpa para entrar em Layoff. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que o desemprego tinha aumentado em alguns concelhos em cerca de 50%, e mesmo no 

Concelho de Sesimbra tinha aumentado 38,4%. Referiu também que tinha sido chumbado, na Assembleia 

da República, o documento que defendia o apoio das empresas que não pagavam impostos em Portugal 

porque isso de facto era imoral. As empresas que não pagassem impostos em Portugal estavam a ser 

apoiadas, mas havia muitos pequenos e microempresários, que por serem sócios-gerentes de uma 

determinada empresa, não tinham direito a apoios, e esta moção refletia aquilo que era o entendimento 

desta AM sobre uma chamada de atenção ao Governo, como já tinham vindo a fazer muitas vezes sobre 

as escolas secundárias, sobre os centros de saúde e sobre aquilo que de facto devia de ser uma politica 

de mais apoio quer aos trabalhadores quer às MPME. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, colocada à votação, foi aprovada por maioria com 15 votos a favor (12 CDU, 2 PSD e 

1 BE), e 9 abstenções (7 PS e 2 MSU) a Moção com o título “Salvar centenas de MPME: primeiro passo 
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para retoma económica de que o Concelho de Sesimbra precisa” que a seguir se transcreve: -------------- 

 ---------- “O surto epidémico ‘COVID 19’ que atinge o País e o mundo, veio expor ainda mais e de forma 

brutal, as muitas fragilidades e problemas que atingem o tecido empresarial português, atirando para 

situação de grande aflição milhares de pequenos empresários e as suas famílias. Segundo inquérito do INE 

e Banco de Portugal, faliram duas em cada dez empresas. Os dados existentes mostram que o maior 

impacto setorial da pandemia aconteceu no setor do alojamento e da restauração. Neste último, 7% das 

empresas em Portugal encerraram definitivamente, desde o início da crise, e 55% manteve-se a meio gás. 

Cabeleireiros, gabinetes de estética, sapatarias ou lojas de roupa garantem ter tido uma redução do 

volume de negócios superior a 50%, sem referir os dois meses de confinamento em que não tiveram 

qualquer entrada de receita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Nos últimos meses, uma larga camada desses empresários ficou sem qualquer tipo de 

rendimentos face à suspensão das suas atividades, encerramento ou delimitação dos espaços onde as 

desempenhavam, ou ainda pelo desaparecimento ou significativa redução da procura e de clientes. 

Contudo, e apesar da situação, muitas pequenas e médias empresas locais não baixaram os braços e 

mesmo com portas fechadas mantiveram-se no ativo. Exemplo dessa resiliência foram os muitos 

empresários ligados à agricultura, à restauração ou a espaços comerciais relacionados com a venda de 

produtos alimentares e de primeira necessidade, como talhos, peixarias, padarias e minimercados. Nas 

três freguesias a boa vontade dos empresários e a sua generosidade em estender a mão à comunidade foi 

bastante notória. Houve distribuição de sopa, de carne, de peixe, de pão, de produtos de higiene e muito 

mais. --- O Governo avançou escassas medidas de apoio aos MPME, que se revelam claramente 

insuficientes e limitadas. Mais grave ainda é que muitos destes empresários foram excluídos de qualquer 

apoio. Ou porque tinham situações por resolver ou em resolução perante a Segurança Social, a 

Autoridade Tributária ou a Banca, ou na situação de milhares de sócios-gerentes que ficaram de fora dos 

critérios definidos pelo Governo, ou na exclusão do programa ADAPTAR de empresas em regime de 

contabilidade simplificada. Infelizmente, também o concelho de Sesimbra, não fugiu à regra e nestes 

meses, de confinamento e de regresso à dita normalidade, muitas foram as pequenas e médias empresas 

que se viram descapitalizadas, abandonadas pelo Governo, com o sentimento da má distribuição dos 

apoios e com grandes perdas em relação às grandes empresas nacionais. ----------------------------------------- 

 ---------- Os recursos que o País tem não podem ser usados para defender os lucros e privilégios dos 

grandes grupos económicos, que na grande parte se limita a criar emprego de pouca qualidade e 

remuneração mínima, mas sim para proteger rendimentos dos trabalhadores, dos reformados, mas 
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também, dos milhares de microempresários e empresários em nome individual cuja atividade será 

também ela fundamental para recuperar e desenvolver o Concelho e o País. -------------------------------------- 

 ---------- O principal instrumento criado pelo Governo para o apoio às empresas foi o chamado regime de 

Layoff simplificado. Mas este regime está a servir sobretudo para apoiar as grandes empresas em 

centenas de milhões de euros. Ou seja, mais de metade das grandes empresas, muitas delas que tiveram 

centenas de milhões de lucros nos últimos anos foram apoiadas, ao passo que, no caso das micro 

empresas, apenas 7,4% obteve acesso e também no caso das sociedades empresariais, as microempresas 

apenas 25% destas sociedades a acederem a este apoio do Governo, deixando o setor Turismo, Hotelaria 

e Restauração, fundamentais ao nosso Concelho, entregue a si próprio.  ------------------------------------------- 

 ---------- É indispensável e urgente dar resposta à grave situação das microempresas de natureza familiar e 

empresários em nome individual ou trabalhadores por conta própria, muitas com situações informais, 

vivendo de vários trabalhos parciais à comissão, da mediação, ocupados em serviço de proximidade, da 

construção civil à limpeza, do comércio local aos feirantes, dos explicadores às pequenas oficinas de 

reparação automóvel, entre tantos e tantos outros, que não conseguimos aqui enumerar. ------------------- 

 ---------- Para a Assembleia Municipal de Sesimbra exigem-se respostas, visando o levantamento de todas 

as restrições colocadas aos MPME no acesso aos apoios já decididos, a consagração do apoio financeiro 

aos sócios-gerentes das micro e pequenas empresas equiparando-os ao regime de trabalhadores 

independentes, a atribuição de um Apoio mensal à tesouraria destas empresas, o assegurar de 

empréstimos a taxa de juro zero, com dois anos de carência e dez anos para amortização dos valores em 

dívida, a redução do preço da eletricidade e dos combustíveis, entre outras medidas. Respostas que não 

podem continuar a esbarrar na lentidão e burocracia de uma máquina que está feita para apoiar os 

grandes grupos económicos e que se prepara para levar à falência e à pobreza, se nada for feito, milhares 

de micro, pequenos e médios empresários. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Responder agora e sem demoras aos seus problemas, é responder a uma parte significativa do 

tecido económico e que será fundamental para a retoma económica de que o país irá precisar. ------------- 

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra exige do Governo que se adotem medidas no sentido 

de: ------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Levantamento de todas as restrições colocadas aos MPME no acesso aos apoios já decididos 

(Layoff simplificado, programa ADAPTAR, etc); ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Consagração do apoio aos sócios-gerentes das micro e pequenas empresas equiparando-os ao 

regime de trabalhadores independentes; ------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- - Atribuição de um apoio mensal ao rendimento de microempresários ou empresários em nome 

individual com um valor mínimo de €438,81; ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Suspender este ano o Pagamento por Conta em sede de IRC e devolução dos valores em dívida às 

MPME decorrentes do já extinto Pagamento Especial por Conta - PEC; --------------------------------------------- 

 ---------- - Concessão de empréstimos a taxa de juro zero, com dois anos de carência e dez anos para 

amortização dos valores em dívida, sem recurso à intermediação da banca privada; --------------------------- 

 ---------- - Redução do preço da eletricidade e dos combustíveis; ------------------------------------------------------- 

 ---------- - Apoio ao arrendamento não habitacional refletindo na renda paga pelo MPME a quebra da 

atividade que foi verificada; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Criação de uma rede de contacto e apoio do Estado aos MPME visando assegurar o 

esclarecimento e orientação no acesso às medidas de apoio. ---------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Primeiro-ministro -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ministro das Finanças -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ministra da Economia -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Grupos Parlamentares -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 ---------- Logo após, a Presidente deu continuidade ao PAOD cedendo o uso da palavra ao Deputado Sérgio 

Faias para que este fizesse a apresentação da Recomendação com o título “Pelo apoio social à 

população e instituições do concelho” -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias começou por dizer que, focando-se nas questões locais da Autarquia, 

esta era uma recomendação com o sentido de se puder aumentar o apoio social à população, tendo em 

conta as GOP’S e Orçamento Municipal de 2020 votadas em dezembro de 2019.Veerificando que existia 

um conjunto de iniciativas que infelizmente devido à pandemia não se poderiam concretizar, propunham 

que parte das verbas dessas iniciativas fossem canalizadas e recolocadas naquilo que era o apoio social à 

população e que esse apoio se continuasse a fazer às IPSS’S de referência no Concelho, que tinham vindo 

a dar um grande apoio à população neste período. Sugeriu que, uma vez que tinham um movimento 

associativo forte no Concelho, que o mesmo pudesse ser também envolvido nas questões do combate à 
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pandemia e na sensibilização das pessoas para que pudessem tomar as medidas necessárias para que não 

aumentasse o número de infetados e para que os números que tinham vindo a aumentar nos últimos 

dias pudessem regredir.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que no início do desconfinamento, tinha sido fornecida, pela comunicação social local, a 

informação sobre os estabelecimentos que iam abrir e as condições de segurança necessárias, e tendo 

em conta o papel que a comunicação social local tinha vindo a desempenhar através de vários meios na 

informação à população sobre as medidas e face às dificuldades que esses órgãos iam também vivendo 

como resultado das quebras das suas receitas de publicidade, propunham que os mesmos pudessem ter 

também algum apoio, o que poderia ajudar até a enquadrar algumas alterações orçamentais que a 

própria Câmara iria propor no próximo dia 20.   --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Solicitou o uso da palavra a Deputada Paula Rodrigues que depois de cumprimentar todos os 

presentes, disse que tinha lido aquela recomendação com alguma perplexidade, e até tinha pensado 

inicialmente, logo pelo título, que a mesma não era com certeza para a CMS, porque não havia ninguém 

nesta sala que não pudesse concordar com a importância do apoio social à população e às instituições do 

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

 ---------- Disse também que tinham de se relembrar todo o trabalho que as instituições do 3.º setor tinham 

vindo a fazer, bem como as autarquias, no âmbito da pandemia, e também a importância do movimento 

associativo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que havia uma ausência de dados nesta recomendação e sugeriu que a mesma baixasse à 

respetiva comissão por forma a ser melhorada, porque a mesma não tinha quaisquer dados nem uma 

palavra sobre o envolvimento das Autarquias, que tinham feito um esforço inexcedível. Referiu também 

que a moção referia o apoio ao movimento associativo, e sugeriu que os Deputados fizessem o exercício 

de ver o site da Autarquia e as deliberações da Câmara, para constatar que a mesma havia atribuído 

7.500 euros ao Banco Alimentar de Setúbal. Acrescentou que a CMS, ao longo destes tempos, tinha vindo 

a atribuir uma série de subsídios eventuais mensais a todo movimento associativo e também às IPSS’s, e 

que o Centro Paroquial do Castelo tinha recebido para aquisição, no âmbito do protocolo alimentar 

deliberado na última reunião de Câmara, 4 mil euros para cabazes e famílias carenciadas, mas também já 

tinha recebido apoios antes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que o site da Câmara Municipal de Sesimbra, desde a primeira hora tinha tido um espaço 

próprio para informação no âmbito da Covid-19 onde também era feita a indicação da mesma 

informação que era transmitida pela comunicação social. Disse também que o Jornalista Hernâni 
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Carvalho tinha reconhecido na comunicação social, que na ausência do silêncio da autoridade nacional, 

Sesimbra tinha sido exemplo com os agentes da Proteção Civil na rua, na internet e em todos os meios de 

comunicação possíveis. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse ainda que a Câmara é que tinha feito a higienização das ruas, a limpeza de espaço público, o 

reforço da sinalética na entrada das praias e as ações de sensibilização para o movimento associativo 

online que iam acontecer a 30 de junho. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que tinha sido realizada uma proposta de apoio extraordinário para que os órgãos de 

comunicação social tivessem regime de isenção da TSU (Taxa Social Única) e apoios salariais com base na 

Confederação Portuguesa dos meios da comunicação social, e isso tinha sido pedido ao Primeiro-Ministro 

e ao Ministro de Estado da Economia e Transição Digital, portanto era a esses senhores, no âmbito da 

comunicação, que deviam de ser pedidos os apoios, porque a descentralização de competências ainda 

não tinha acontecido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda que na ata da reunião da Comissão de Líderes, realizada no dia 22 de Abril, estava a 

indicação de que o Presidente tinha referido que a Câmara estava a gastar mais de 20 mil euros por mês 

naquilo que eram os apoios sociais a instituições, e também que havia uma profunda colaboração entre a 

Câmara Municipal de Sesimbra e as IPSS’s do Concelho para que se evitasse o risco de duplicação e 

triplicação nos apoios. Referiu ainda, que o Deputado Sérgio Faias, nessa mesma reunião, tinha referido 

que havia um bom entendimento e articulação e que isso era de louvar, incluindo o trabalho da Câmara e 

das Juntas de Freguesia do Concelho, que tinham vindo a fazer um trabalho meritório com o cuidado em 

contactar com as pessoas de risco para ajudar a passar este período com menos dificuldades. -------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra a Presidente da Junta de Freguesia do Castelo, Deputada Maria Manuel 

Gomes, que após cumprimentar todos os presentes, disse que também era com grande estranheza que 

não via as Juntas de Freguesia referidas nesta moção, nem o trabalho que as mesmas tinham feito 

durante o período mencionado.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que desde o dia 13 de março, e com um fim-de-semana de intervalo, a partir do dia 16 de 

março, haviam-se coordenado com as IPSS’s da freguesia, não só as da Freguesia do Castelo, e com o 

movimento associativo. Tinha havido um acompanhamento diário com o movimento associativo e 

tinham sido entregues os subsídios mensais habituais e os subsídios eventuais criados que tinham vindo a 

ser pedidos pelo movimento associativo que, conforme o avanço da pandemia e o avanço do 

desconfinamento, também havia solicitado apoio quer para obras quer para outros apoios necessários, 

nomeadamente para higienizações e limpezas, entre outros. Acrescentou que todo o pessoal dos 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 26  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 25 de 64 

 

 

recursos humanos da Junta tinham sido canalizados para esses tipos de apoio, quer ao Movimento 

Associativo quer às IPSS’S. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que estranhava ouvir “IPSS de referência” porque não sabia o que isso significava e 

esperava não vir saber, porque as IPSS’S eram todas de referência. -------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que a Junta de Freguesia, durante todo esse período em que se havia coordenado com as 

IPSS’s da Freguesia do Castelo também não tinha podido ficar parada a ver funcionários a trabalharem 

com sacos de plástico vestidos, e havia comprado o material de apoio para as mesmas, assim como para 

as forças de segurança que não o tinham. Acrescentou que tinham contactado todas as forças de 

segurança e de saúde, e inclusivamente a Unidade de Saúde Familiar (USF) do Castelo que não tinha 

equipamento. Disse que as máscaras comunitárias que tinham sido feitas na Freguesia do Castelo não 

tinham sido consideradas válidas pela USF do Castelo e que passado 7 dias a mesma teve de solicitar 20 

máscaras para os funcionários porque não tinha material. Disse ainda que os elementos da GNR tinham 

estado várias vezes no terreno com a Junta de Freguesia, nas solicitações e nos aglomerados que tinham 

vindo a surgir na Freguesia, e todo esse equipamento doado gratuitamente às instituições tinha sido 

comprado pela Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que as IPSS’S neste momento estavam em Coordenação com as Juntas de Freguesia do 

Concelho, no que dizia respeito à falta de material, que sempre que existia era solicitada às juntas, e as 

mesmas faziam contactos regulares com as instituições para perceber se havia alguma carência para que 

nas freguesias não existe qualquer falha nesse sentido. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que tinha sido dado apoio também aos voluntários que tinham ajudado na entrega de 

alimentos, e agradeceu a todo o movimento associativo do Concelho, a todos os empresários individuais 

e particulares que tinham dado apoio quer na angariação de comida para os cabazes alimentares quer a 

todos os serviços solicitados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse também que muito espantava que aparecesse um documento em que a Juntas de Freguesia 

não eram referidas, já que de um dia para o outro teve que aparecer na Junta de Freguesia do Castelo 

quase 15 mil euros e ainda ninguém tinha perguntado se havia dinheiro ou não. Acrescentou que as 

forças de segurança e as USF’S não eram da responsabilidade das Juntas nem da Câmara, mas jamais 

iriam deixar de apoiar essas instituições. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Concluiu dizendo que, estavam aqui com discursos que insinuavam que o dinheiro estava 

guardado para qualquer coisa quando estava a ser investido largamente no bem-estar da Freguesia e do 

Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Interveio em seguida o Deputado João Rodrigues que disse que o MSU tinha uma visão diferente 

do GM da CDU relativamente a este documento. Consideravam que não era um documento de análise 

critica ao desempenho anterior, mas era sim uma recomendação normal para algo que mesmo que já 

estivesse a ser concretizado. Não significava que fosse a negação dessa concretização.------------------------ 

 ---------- Disse que o que estava referido no documento recomendava-se, e se já estava a ser feito ótimo, 

mas se se pudesse fazer mais ainda melhor. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que o MSU iria votar favoravelmente porque considerava que era uma 

recomendação que, mesmo que estive já em prática pelas Juntas de Freguesia ou pela Câmara, não havia 

nenhum mal em recomendar a continuação desse reforço porque, na prática, dizer que não à 

recomendação era dizer que não queriam aquilo. ------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  Tomou do uso da palavra o Deputado Sérgio Faias, que disse que este documento não era uma 

moção e não havia a intenção de fazer avaliações nem juízos de valor sobre as atuações das autarquias, e 

o mesmo até fazia uma referência às instituições públicas, onde se incluía a Câmara, as Juntas de 

Freguesia e o próprio Governo Central. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que na sessão de dia 2 de maio, tinham feito uma intervenção que saudava e relevava a 

intervenção que estava a ser feita e a articulação que estava a haver entre a Câmara e as Juntas de 

Freguesia, porque consideravam que eram de facto aspetos positivos a relevar.  -------------------------------- 

 ---------- Disse que olhando para as GOP’s e Orçamento Municipal, havia um conjunto de rubricas que 

previam a realização de eventos, e o que a recomendação propunha era que fosse feita uma revisão ao 

orçamento no sentido de canalizar as verbas que estavam inicialmente previstas nessas rubricas, para 

eventos que infelizmente não se iriam realizar, para o apoio social que estava a ser dado à população. --- 

 ----------  Disse ainda que aqui estavam numa Assembleia Municipal e não numa Assembleia de Freguesia, 

e portanto não estavam a fazer referência às Juntas de Freguesia, mas sim à Câmara Municipal. ----------- 

 ---------- Por fim, disse que continuavam disponíveis para receber contributos à recomendação e que iriam 

manter o documento para votação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Solicitou o uso da palavra o Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, Deputado 

Victor Antunes, que após cumprimentar todos os presentes, disse que ao ler esta recomendação tinha 

ficado incomodado porque sabia o esforço que a Junta de Freguesia da Quinta do Conde tinha feito 

durante este período, e o facto de esse esforço ser ignorado na recomendação chocava-os. ----------------- 

 ---------- Disse também que, ao contrário daquilo que o documento predispunha, o orçamento previa 

despesas e previa receitas, e no ano de 2019 tinha sido aprovado um valor de receitas que tinham a 
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espectativa de receber e que não haviam recebido. Acrescentou que se o mercado estivesse fechado, 

naturalmente que não cobravam aos vendedores, assim como não tinham previsto que teriam de 

comprar equipamento de proteção individual e outros conjuntos de elementos onde tinham sido 

“obrigados” a gastar verbas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou, sendo esta recomendação um documento de certa forma reivindicativo, e se 

houvesse a possibilidade de o mesmo ser melhorado, porque é que havia pressa e porque é que o mesmo 

não baixava a comissão para ser enriquecido até com os contributos dos Presidentes das Juntas de 

Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado Lobo da Silva, que começou por perguntar quem é que não queria fazer 

mais e dar mais à população e às instituições do Concelho, pois todos queriam, no entanto era evidente 

que as juntas e a Câmara tinham orçamentado e associado verbas a certos eventos que estavam 

previstos realizar-se no ano de 2020, mas nesse orçamento não vinha nenhuma rúbrica com despesas 

associadas à Covid-19, ou seja, apesar de não se terem realizado certos eventos e a autarquia ter ficado 

com um “bolo” que supostamente não iria gastar, tinha surgido um “inimigo invisível” que estava a fazer 

gastar muito dinheiro.Disse também que o Presidente da CM tinha referido numa reunião da Comissão 

de Líderes, que a autarquia tinha deixado de receber 600 mil euros e havia gasto 900 mil. Acrescentou 

que tinham de ponderar sobre a recomendação porque era necessário que a Câmara lhes desse um 

panorama geral das verbas dos eventos, de quanto é que não estavam efetivamente a gastar, mas, por 

sua vez, quanto é que estavam a gastar em questões derivadas da pandemia, e se fossem a ver, entre o 

“deve” e o “haver” estava-se a gastar mais, e tendo isso em conta, sugeriu que se fizesse o levantamento 

dessa informação para saber se efetivamente havia esse dinheiro. -------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que a Covid-19 tinha trazido duas coisas, a baixa da receita e gastos que não estavam 

orçamentados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sugeriu que o documento baixasse à comissão para ser enriquecido com dados e factos e 

também com contributos dos Presidentes das Juntas de Freguesia, para não estarem a recomendar que 

se transferissem verbas que não se sabia se existiam. Concluiu dizendo que o PSD não estava disponível 

para aprovar este documento porque faltava esses elementos. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Rui Rodrigues, que disse que a CDU não tinha uma posição 

contra este documento porque todos apoiavam que fossem dados outros meios de financiamento, quer 

ao Movimento Associativo, quer às IPSS’s, quer a outras instituições do Concelho que estivessem na linha 

da frente ao combate desta pandemia. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Perguntou que dados é que tinham por parte da Câmara para que pudessem avaliar se de facto a 

mesma não tinha gasto já as verbas que estavam disponíveis para os eventos. Acrescentou que 

conhecendo o Orçamento Municipal como conheciam, sabiam que a Câmara não tinha milhões de euros 

para espetáculos e eventos culturais, as verbas não eram assim tão altas quanto isso. ------------------------- 

 ---------- Disse que o Presidente da CMS já tinha referido várias vezes quanto é que tinha vindo a custar o 

investimento nos meios de segurança para o combate à pandemia para a proteção das pessoas e para a 

proteção individual. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que tinha ficado um pouco perplexo com a posição do MSU porque o Deputado João 

Rodrigues era um dos primeiros a pedir contas certas, quer no orçamento quer no relatório de contas, 

mas agora estavam a pedir à autarquia que atribuísse mais subsídios sem se saber de facto os dados 

disponíveis existentes para isso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que não tinham os dados da Câmara e era isso que precisavam de ter, e era com base nessa 

informação que podiam aprovar ou reprovar esta recomendação. Acrescentou que a CDU não tinha 

condições para votar favoravelmente a este documento sem os dados necessários, e sugeriu, enquanto 

Coordenador da Comissão Sociocultural, que a recomendação baixasse à comissão, na presença do 

Presidente da CM e dos Presidentes das Juntas de Freguesia, porque os seus papéis tinham vindo a ser 

extremamente importantes no apoio ao combate da pandemia. ----------------------------------------------------- 

 ---------- Disse também que a Câmara e as Juntas tinham vindo a substituir o Governo, e não sabiam de 

facto quanto tempo é que ia demorar esta pandemia. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que as praias eram da responsabilidade da Administração dos Portos de Setúbal 

e Sesimbra, do Ministério do Ambiente e de outras entidades, e perguntou ao Presidente da CM quanto é 

que a Câmara já tinha gasto na sinalética e na prevenção da pandemia no acesso às praias do Concelho 

de Sesimbra. Perguntou também quem é que recebia o dinheiro dos concessionários da praia, se era a 

CMS ou as entidades subordinadas ao poder central. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio em seguida o Deputado José Guerra, que disse que tinha pensado que este documento 

não ia levantar muitos problemas porque o mesmo não punha em causa o trabalho da Câmara e o 

trabalho que tinha vindo a ser feito com as IPSS’S. Mas, agora, pensando que era importante saber se o 

dinheiro já tinha sido ou não investido nos apoios, só depois de se saber isso é que estaria em condições 

de votar favoravelmente, e por isso, considerava que o documento devia de baixar à comissão porque 

não fazia sentido aprovar este documento sem saber se existia a hipótese de se investir. --------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Pedro Mesquita, que após cumprimentar todos os presentes 
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disse que ou as pessoas não sabiam a diferença entre recomendação e moção ou então não tinham lido a 

recomendação. De seguida, referiu o 4.º parágrafo da recomendação, onde se lia: “Assim, para além das 

instituições públicas”, e solicitou que definissem “instituições públicas”, e disse que essa expressão 

significava uma série de valências que estavam configuradas no Estado, como a Câmara Municipal, as 

Juntas de Freguesia, a GNR, a Proteção Civil, entre outros. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Leu em seguida o seguinte trecho da Recomendação: “…reconhece também que os recursos 

financeiros da Autarquia são finitos e que existe um conjunto de compromissos e encargos fixos que a 

Câmara Municipal não poderá deixar de suportar, mesmo considerando o período excecional que se vive, 

existe no entanto despesas que estão previstas no orçamento…”, e disse que ninguém falava em valores, 

nem de verbas, nem de exigências, o que se estava a fazer era a recomendar e não a “obrigar”, e era 

preciso que as pessoas soubessem o significado de “recomendar”. -------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que estavam ali a tentar “colher louros” de uma doença e a ver quem é que tinha 

trabalhado e contribuído mais, e perguntou que estratégia era essa e quem eram eles ali na AM para 

estarem a puxar dos galões e a referir se “A”, “B” ou “C” tinha contribuído mais. Acrescentou que 

estavam ali para servir a população da melhor forma que pudessem, e tinham uma CM que estava a fazer 

o seu trabalho da melhor forma, assim como as Juntas de Freguesia, e era uma vergonha irem para ali 

“arregaçar mangas”. Disse também que se calhar deviam de comparar quem é que tinha gasto mais entre 

os 308 municípios do País, e perguntou se era disso que estavam à procura ou se estavam a tentar 

arranjar soluções para a população do Concelho. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que raramente fazia intervenções, mas estavam a perder imenso tempo ali a 

alterar os documentos. Tinham de começar a preparar os documentos antes, falando entre todos nas 

reuniões das comissões, mas ir para as sessões constantemente com este tipo de comportamento não 

fazia sentido. Se o documento não servia e se era para reprovar então que fosse, mas não valia a pena 

estarem ali a pedir para tirar uma “vírgula” e colocar um “ponto final”. -------------------------------------------- 

 ---------- Interveio a Presidente da AMS, que disse que o Deputado Pedro Mesquita tinha colocado 

algumas questões relativamente à discussão dos documentos do PAOD que não se adaptavam à prática 

da AMS, porque já tinha informado que o Deputado José Guerra tinha enviado o seu documento para a 

Assembleia atempadamente a solicitar contributos, e nenhum Grupo Politico tinha oferecido qualquer 

contributo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que tinha tido um diálogo com o Vereador Américo Gegaloto, na altura líder da Bancada 

do PS, sobre que o facto de serem do tempo em que às 21h30 o Deputado Américo, ou outros, 
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solicitavam ao Serviço de Apoio à AMS que fizesse alterações aos documentos. E, nesse sentido tinham 

progredido, limitando os documentos e alterações até às 17h00 de quarta-feira, o que permitia que todas 

as bancadas tivessem a oportunidade de se reunirem. De facto, era caso para dizer que não era possível 

não terem uma prática democrática nesta Assembleia, e não podiam dizer que sim ou não a um 

documento sem que o mesmo tivesse a participação de todos os intervenientes enquanto representantes 

das forças políticas nesta Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que desde o primeiro documento apresentado, às 21h40, todos tinham vindo a ter a 

condescendência de aceitar, de propor e de contribuir para que os documentos fossem de unanimidade e 

de aproximação de convergências politicas. Portanto, o trabalho feito até então tinha sido profícuo. Era 

verdade que já tinham ultrapassado o tempo previsto no regimento e provavelmente a prática de outras 

assembleias, mas não andava a fazer cursos com as outras assembleias. ------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Pedro Mesquita disse que o que tinha referido vinha de uma experiência já com 

quase 12 anos, porque já era o seu 3.º mandato e esta situação repetia-se e acontecia constantemente. 

 ---------- Referiu que recordava-se uma vez, no anterior mandato, em que a Bancada do PS havia-se 

levantado para ir embora às 00h00/00h30, mas depois entretanto tinham acertado as coisas para que 

houvesse mais disciplina. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que não tinha problemas em sair dali às 3h00, às 4h00 ou às 5h00, mas achava que às vezes 

era um abuso a forma como as pessoas levavam esta situação. Isto era no fundo um pedido de 

consciência, porque toda a gente podia dar a sua opinião e o seu contributo porque a democracia e 

enriquecia os documentos, mas também havia outros espaços ou outros tempos para o fazer e se calhar 

nenhum Deputado Municipal o fazia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que havia situações em que votavam um documento às 2h00 da manhã e já não tinha 

discernimento para votar, assim como outros, e tinham de tentar arranjar uma solução porque havia 

assembleias municipais que terminavam os trabalhos às 00h00/00h00. -------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente disse que a solução passava por cortar a palavra às pessoas, que era coisa que não 

fazia e que nunca iria fazer enquanto estivesse na posição de Líder desta Assembleia. ------------------------- 

 ---------- O Deputado Pedro Mesquita disse que quando as pessoas deixassem de estar em casa à 

segunda, à terça e à quarta-feira e tivessem de ir para Sesimbra fazer sessões consecutivas, se calhar 

aprenderiam a trabalhar os seus tempos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente disse que também vinha do tempo em que as sessões terminavam às 5h00 com 

regularidade e habitualmente até eram transmitidas pela rádio.  ----------------------------------------------------- 
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 ---------- De seguida foi cedida a palavra ao Presidente da Câmara, que começou por cumprimentar todos 

os presentes e dizer que concordava que os tempos podiam ser mais bem fixados com a existência de um 

eventual trabalho prévio, mas isso não tinha só a ver com os documentos que eram propostos pela AMS 

como também com aqueles que eram propostos pela Câmara.  ------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que neste momento tinham uma recomendação que não deixava de ser um projeto de 

resolução ao Governo, como todos aqueles que tinham sido referentes à Escola Secundária da Quinta do 

Conde, e a AM votaria favoravelmente ou desfavoravelmente. Acrescentou que esta recomendação tinha 

um objetivo, nomeadamente o de usar as verbas que estavam previstas nos eventos e nos espetáculos 

para um conjunto de 4 propostas que ali estavam indicadas, e não referia se o trabalho tinha sido bem ou 

mal feito, nem se dava para aprofundar num quadro de discussão daquilo que era a revisão orçamental.  

 ---------- Disse também que não sabia se tinha havido um apagão de memória face àquilo que tinha sido a 

intervenção do Partido Socialista há duas sessões da AM atrás, se havia alguma imaturidade ou se roçava 

alguma irresponsabilidade mesmo política. Explicou que em abril, numa reunião da Comissão de Líderes, 

o Presidente da Câmara, com toda a abertura, tinha explicado a todos os líderes da AM que a Câmara, a 

20 de abril, tinha um aumento da despesa e uma diminuição da receita de menos 1,5 milhões de euros 

face ao período homólogo, e a CM tinha aprovado, na última reunião de Câmara, enviar para a AMS uma 

revisão orçamental que revelava uma diminuição naquilo que era a despesa previsional inicial de menos 

cerca de 2 milhões de euros, o que significava que, num quadro onde tinha havido um grande impacto 

financeiro e uma exigência maior para o Município, e também numa estabilização daquilo que se previa 

da estrutura da receita, essa era uma redução que se previa num quadro de otimismo, não porque 

tivessem a expectativa de que a estrutura da receita viesse a estabilizar melhor ou pior que aquilo que 

seria expectável porque ela era incerta, e se era incerta para a Administração Central então não deixava 

de ser também para a Administração Local, mas faziam-no porque também tinham de ter dentro do 

orçamento as rúbricas e o orçamento suficiente para acomodar aquilo que era o lançamento do conjunto 

de investimentos previstos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que era também do conhecimento do Partido Socialista que, à partida, para esta sessão, a 

Câmara Municipal iria apresentar uma revisão orçamental com menos 1,9 milhões de euros do que aquilo 

que seria o orçamento inicial. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que ao longo de todo este período não tinha havido da parte de nenhum movimento 

associativo nem da parte da população, nenhuma falta de apoios face às necessidades levantadas. 

Acrescentou que estava disponível para quantificar e que tinha os dados pelo menos até ao mês de maio, 
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faltava apenas despesas que tinham sido acomodadas à covid-19, sobretudo na área da comunicação 

porque entretanto tinham aberto uma rubrica no centro de custos especifica para a Covid-19 e ainda não 

tinha os dados referentes aos apoios sociais, às EPI’S, à desinfeção, entre outros. -------------------------------  

 ---------- Disse também que não interessava agora se tinham dado de mais ou de menos que Município A 

ou B, mas importava saber que no mês de abril a bancada do Partido Socialista já tinha conhecimento de 

que o Município de Sesimbra tinha tido menos 1,5 milhões de euros face ao período homólogo de 2019, e 

também que estava a fazer uma revisão em baixa de cerca 1,9 milhões de euros.  ------------------------------ 

 ---------- Referiu que as suas expectativas variavam entre 1,8 e 3,8 milhões de euros, e estavam com uma 

visão otimista porque também tinham de acomodar a expectativa de despesa deste ano, nomeadamente 

ao nível dos investimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Referiu ainda que também era do conhecimento da Bancada do PS que, quer do ponto de vista 

das juntas de freguesia mas sobretudo da CM, no quadro do que tinha sido a legislação excecional, que 

era o Presidente da CM e a CM que definiam determinadas matérias sem terem de ser deliberadas pela 

AM, nomeadamente no que dizia respeito ao conjunto de apoios diretos ou indiretos do ponto de vista 

daquilo que era a redução de um conjunto de receita que era expectável para o próprio município, onde 

se tinha incluído a manutenção e todos os apoios ao movimento associativo, o que tinha acontecido em 

95% dos casos, em exceção de algumas instituições de solidariedade social que tinham tido um papel 

mais interventivo nessa matéria e que também tinham recebido apoio excecional, mas nas restantes 

tinha-se mantido todos os apoios como se todas as atividades tivessem decorrido normalmente. 

Acrescentou que o próprio gabinete do movimento associativo tinha vindo, reiteradamente, a solicitar 

toda a informação ao movimento associativo de todas as necessidades que tinham feito falta. -------------  

 ---------- Disse que durante esse período não tinha havido nenhuma quebra nos apoios nem nenhuma 

quebra nos apoios exponenciais, portanto todos os apoios que tinham sido solicitados do ponto de vista 

dos regulamentos em vigor tinham sido atendidos. ----------------------------------------------------------------------  

  --------- Referiu que há data de hoje já sabiam que provavelmente não iria existir o prometido aviso para 

as autarquias locais face àquilo que tinham sido compromissos assumidos de despesas efetuadas, 

ultrapassando em muito aquilo que eram as suas competências, substituindo-se a Câmara à 

Administração Central, nomeadamente ao nível dos apoios, dos EPI’S e material de desinfeção, que tinha 

sido prometido. Assim como os 30 milhões de euros que tinham sido anunciados para apoio à retoma da 

cultura, mas que até agora desconheciam o seu paradeiro. Acrescentou que tinha sido também 

anunciado, e distribuído efetivamente com “pompa e circunstância”, o apoio à comunicação social, 
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admitindo que não tenha chegado à comunicação social local, mas à comunicação social nacional tinha 

chegado, e até tinha havido alguns a recusar o apoio por acharem que era muito injusto. --------------------  

  --------- Relativamente à recomendação, na parte deliberativa, onde se lia: “Que as verbas previstas no 

orçamento do ano 2020 para eventos, espetáculos e festividades, que devido à Covid-19, não se venham a 

realizar, sejam reorientados para o combate às consequências económicas e socias da pandemia”, disse 

que essas verbas já não existiam no orçamento, ou pelo menos em 50%, porque tinham sido transpostas 

para outras rúbricas. Acrescentou que 50% das verbas de tudo aquilo que dizia respeito ao espetáculos, 

sobretudo com artistas, fosse no Cineteatro Municipal, fosse nas duas grandes iniciativas da Festa das 

Chagas ou na realização da Feira-Festa, era para ser pago, e também havia os trabalhos acessórios como 

as equipas de som, de filmagem, dos palcos, etc. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que considerava que não havia irresponsabilidade do PS nesta recomendação, e muito 

menos imaturidade ou “apagão de memória”, considerava era que isto entrava num espectro de uma 

demagogia e de um “modus operandi” que tinha vindo a ser uma prática do Partido Socialista nos últimos 

tempos, em que tanto fazia se a recomendação fosse aprovada ou reprovada, porque amanhã, se fosse 

aprovada, seriam eles a ter a “bandeira”, e se fosse reprovada iam acusar a câmara de não ter querido 

ajudar as associações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que tinham vindo a ouvir recentemente sobre a questão do amianto, e esperava bem que 

quando a câmara fosse chamada que a AM dissesse para se aprovar a portaria de extensão de encargos 

antes de se transferir o amianto, porque obra da Escola Navegador Rodrigues Soromenho já estava em 

curso, já estava a custar dinheiro e ainda não sabiam quando é que iriam receber. -----------------------------  

 ---------- Disse que a recomendação enfermava em três grandes questões, a primeira era que não refletia 

o trabalho que tinha vindo a ser feito e apagava-o completamente. A segunda era que aprofundava e 

agudizava aquilo que tinha vindo a ser a prática, no que dizia respeito à câmara ter de assumir mesmo 

sendo responsabilidade do Governo porque dizia respeito a todos, e a terceira era que nem tinha em 

conta aquilo que era o esforço financeiro e aquilo que era conhecido até pelo PS sobre as contas da 

câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Disse também que apreciava muito a grande responsabilidade que os eleitos do PS tinham vindo 

a ter na câmara, contrariamente àquela que hoje tinha sido ali colocada com aquela recomendação. 

Acrescentou que os eleitos do PS estavam a par de todas as matérias e que todas as ações eram 

transmitidas e discutidas previamente. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Referiu que até muitas vezes alguns responsáveis do Partido Socialista acusavam sobre o facto de 

a Câmara não se impor sobre as forças de segurança. Acrescentou que tinha dito aos responsáveis numa 

reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil que queriam saber se havia falta de efetivos, não para 

fazer jogo politico jogando a “bola” para cima do Governo, mas para tentarem resolver com as forças de 

segurança e com a tutela aquilo que era efetivamente necessário, que era terem um papel ativo e 

proactivo numa altura em que era preciso haver uma presença das forças de segurança no terreno, 

disponibilizando-se a Câmara Municipal para ter equipas para acompanhar forças de segurança. Disse 

que tinha referido também que não estavam ali para fazer política, e que inclusivamente se eles 

achassem que nem sequer devia ser transmitido que havia falta de efetivos, que o Presidente da CM 

assumia e ficava no seio da Comissão Municipal de Proteção Civil. ---------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Deputado Sérgio Faias que disse que era com algum espanto que se via o conjunto de 

intervenções por parte da Bancada da CDU quando tinham acabado de aprovar um documento em que a 

AMS exigia do Governo que se adotassem medidas no sentido de uma competência que nem era sua, e 

para aquilo que havia competência simplesmente repudiavam. ------------------------------------------------------ 

 ---------- Perguntou, relativamente à Moção que tinha sido hoje aprovada com a exigência ao Governo, se 

não se sabia já que tinha sido discutida e aprovada uma alteração ao Orçamento da Assembleia da 

República, e disse que pelos vistos os pesos e as medidas eram diferentes em função do momento e 

daquilo para que poderia servir. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que esta recomendação não especificava propositadamente valores porque não queriam 

estar a condicionar a Câmara, deixando a liberdade total para que a mesma pudesse fazer essa gestão. O 

documento só recomendava era que, na medida do possível, e tendo em conta o conjunto de despesas e 

de custos já assumidos, fosse dado apoio social à população e que fossem envolvidas IPSS’S, associações 

e órgãos de comunicação local. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Por fim, disse que nesse sentido mantinham a opção de sujeitar a recomendação à deliberação.

 ---------- De seguida, colocada à votação, a Assembleia Municipal rejeitou por maioria com 9 votos a favor 

(7 PS e 2 MSU), 14 votos contra (12 CDU e 2 PSD) e 1 abstenção do BE, a Recomendação com o título 

“Pelo apoio social à população e instituições do concelho” -----------------------------------------------------------  

 ---------- O GM da CDU apresentou a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------------------------------  

 ---------- “Declaração de voto (sobre recomendação apresentada pelo PS com o título “Pelo apoio à 

população e instituições do concelho”)” -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A bancada da CDU reconhece mais do que nunca a importância no apoio social à população e às 
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instituições do concelho, em particular às IPSS’S e ao Movimento Associativo, que sempre tiveram um 

papel preponderante e assumindo-se como elemento valioso da qualidade de vida das populações.  ------  

 ---------- A situação de saúde pública que o país atravessa, provocada pelo surto epidémico do novo 

coronavírus (Covid-19), veio expor e adensou necessidades de apoios, que tiveram resposta por parte das 

autarquias desde a primeira hora.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A bancada da CDU consciente dessas necessidades e do trabalho inexcedível realizado pelas 

autarquias, designadamente das Juntas de Freguesia do Castelo, Santiago e Quinta do Conde, e em 

particular pela Câmara Municipal de Sesimbra, solicitou à bancada do PS que a proposta baixasse à 

Comissão 3 para um melhor enquadramento e aferição dos apoios sociais atribuídos e despesas 

realizadas pelo município;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Reconhecendo o trabalho dos autarcas no terreno, em que Sesimbra foi exemplo, estando na linha 

da frente de várias formas, e em articulação com as várias entidades.  --------------------------------------------- 

 ---------- Considerando o esforço e o empenho do município, com “Os agentes de proteção civil na rua, na 

internet e em todos os meios de comunicação possível”;- Informação no sítio da Internet da Câmara 

Municipal de Sesimbra, com campanhas direcionadas e de divulgação no âmbito do COVID-19; Na 

manutenção dos apoios mensais, através de subsídios ao movimento associativo e IPSS’S; Na atribuição 

de apoios eventuais, através de subsídios ao movimento associativo às IPSS’S, e ao Banco Alimentar 

Contra a fome de Setúbal, e bem!  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Observando a disponibilização de Equipamento de Segurança e Proteção Individual (EPI’S), 

inclusive, aos Bombeiros Voluntários de Sesimbra, Forças de Segurança, Unidades de Saúde, entre outros, 

- A colocação e disponibilização de centros de acolhimento; Na higienização das ruas e do espaço público; 

Em ações de sensibilização para o Movimento Associativo online; e a criação de uma linha de apoio 

psicológico e de emergência social, entre muitos outros… e bem!  ---------------------------------------------------- 

 ---------- A CDU votou contra a recomendação apresentada pela bancada do PS, pois esse trabalho foi 

desenvolvido pelo município desde a primeira hora e continua a prestar o apoio seja ao movimento 

associativo seja á população. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Votou contra o documento pelo facto da bancada do PS não ter concordado em baixar o mesmo à 

comissão 3 (sociocultural), por proposta da bancada da CDU, face à ausência de dados e a necessidade de 

conhecer melhor os apoios e medidas realizadas e aprovadas pelo município, bem como, a despesa no 

âmbito dos apoios sociais atribuídos aos munícipes, IPSS e restante movimento associativo, e no âmbito 

do COVID-19, essenciais para melhorar o documento; ------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Também, o facto do documento não fazer uma única referência sobre o envolvimento das 

autarquias, designadamente, o trabalho das juntas de freguesia e da câmara municipal que tem sido 

fundamental, mas também a colaboração de voluntários, empresas e particulares que evidenciaram uma 

grande onda de solidariedade;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Por outro lado, ao baixar o documento à comissão sócio cultural, além do conhecimento e 

aferição de todo o envolvimento do município no apoio às IPSS e Movimento Associativo e outras 

entidades no combate ao covid-19, muitas vezes substituindo-se ao poder central, permitiria que no caso 

de existência de verbas afetas a espetáculos e outros eventos, já terem sido esgotadas ou canalizadas 

para outras necessidades, poder ser equacionada a possibilidade de atribuição de outros apoios 

adicionais, face ao trabalho desenvolvido pelas associações e instituições no âmbito da pandemia, sendo 

para o efeito necessário uma diferente redação; -------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Reconhecemos ainda o valor da comunicação social que tem tido um papel essencial de 

informação, onde também aqui é reconhecida a intervenção e o trabalho desenvolvido pelo município de 

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

 ----------  De salientar que a situação de pandemia está longe de terminar a curto prazo, desconhecendo-se 

necessidades futuras e medidas adicionais que, com a prudência necessária, a Câmara Municipal de 

Sesimbra poderá eventualmente ter que tomar, e em algumas situações, ter que se substituir uma vez 

mais ao poder central, em prol da população de Sesimbra.  ------------------------------------------------------------ 

 ---------- A CDU é favor do apoio às populações e às entidades do 3º sector!  --------------------------------------- 

 ---------- A CDU pugna junto do governo mais medidas e apoios para o movimento associativo! -------------- 

 ----------  A CDU continuará a trabalhar no apoio às IPSS’S ao Movimento Associativo!  ------------------------- 

 ---------- A CDU reconhece e agradece o trabalho desenvolvido pelas autarquias, pelas IPSS, pelo 

Movimento Associativo e de todos os voluntários, empresas e particulares, que com empenho e grande 

sentido de solidariedade deram de si!” ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O GM do PSD apresentou Declaração de Voto que apesar de ter sido solicitada, não foi entregue 

nos serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida, a Presidente declarou aberto o Período da Ordem do Dia, e dando inicio ao 1º ponto 

da Ordem de Trabalhos: “Apreciação da Atividade Municipal” cedeu a palavra ao Presidente da CM, que 

dispensou a prestação das declarações iniciais. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Rodrigues, que começou por perguntar se reconheciam a 

dificuldade da população em obter máscaras. Referiu que muitas câmaras tinham optado por oferecer 
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máscaras, como por exemplo a Câmara Municipal do Seixal que tinha oferecido 1 milhão de máscaras à 

população, e perguntou também por que razão é que o Executivo da CMS não tinha optado por fazer 

uma iniciativa desse gênero. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que, considerando a lotação das diferentes praias do Concelho, nomeadamente da Praia do 

Ouro com lotação até 3 mil pessoas, da Praia da Califórnia até 2 mil e 800 pessoas, da Praia da Lagoa de 

Albufeira até 3 mil e 700 pessoas, da Praia do Moinho de Baixo e do Meco até 3300 mil pessoas, e da 

Praia das Bicas até 800 pessoas, gostava que o Presidente da CM explicasse quais eram os critérios 

utilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ao definir essas capacidades. -------------------------- 

 ---------- Questionou qual era a lotação da Praia da Foz e da Praia da Lagoa de Albufeira Mar. ---------------- 

 ---------- Perguntou se era verdade que a área concessionada bem como o preço dos toldos tinha 

aumentado para 600 euros por mês e se esse valor correspondia a mais do dobro daquilo que era 

cobrado o ano passado e que comentário por parte do Senhor Presidente merecia essa situação. ---------- 

 ---------- Questionou se também era verdade que para ajudar os banhistas a conhecer e a respeitar as 

novas regras estavam disponíveis 7 monitores de praia contratados pela Autarquia que tinham iniciado a 

sua atividade no mês de junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Referiu que na reunião de Câmara de 19 de fevereiro, tinha sido aprovado o protocolo de 

colaboração para celebração de contrato de cooperação interadministrativo para a construção das novas 

instalações do Posto Territorial da GNR na Quinta do Conde, e na reunião realizada no dia 13 de maio a 

Câmara tinha tomado conhecimento do Oficio da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna 

a informar que tinha sido homologado esse mesmo protocolo. Solicitou esclarecimentos relativamente às 

bases em que tinha sido efetuado esse protocolo e sobre as responsabilidades que a CM e o Estado 

tinham de assumir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que na reunião de 19 de fevereiro tinha havido uma denúncia ao abrigo da cláusula 3.ª do 

protocolo celebrado entre o Município e o Grupo Recreativo Escola de Samba Bota no Rego, e perguntou 

o que é que tinha levado a essa denúncia e se havia fundamentos sobre a mesma. ----------------------------- 

 ---------- Referiu que tinha visto uma notícia que informava que os Transportes Coletivos do Barreiro (TCB) 

iam alargar o serviço da Quinta do Conde, nomeadamente com as carreiras 9 e 16, entre a estação 

ferroviária de Coina e o Concelho de Sesimbra, e perguntou que comentários tinha o Presidente da CM 

relativamente ao vereador comunista da Câmara Municipal do Barreiro quando este afirmava que havia o 

protocolo proposto e aprovado entre a Câmara de Sesimbra e a Câmara do Barreiro desde junho de 2017, 

e não percebia porque é que estavam há 2 anos e meio para concretizar essa matéria.  ----------------------- 
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 ---------- Disse que a conferência de processos erosivos e movimento de massas da prevenção ao socorro 

já tinha acontecido há algum tempo, e o Dia Mundial da Proteção Civil, era assinalado no Concelho com 

essa conferência, que tinha ocorrido no dia 3 de março. Acrescentou que, curiosamente o Dia Mundial da 

Proteção Civil tinha acontecido no dia 1 de março, um domingo, e perguntou porque é que a conferência 

não tinha ocorrido nesse dia sendo que as pessoas teriam tido mais facilidade em assistir à conferência se 

esta tivesse acontecido num domingo.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que na reunião de Câmara de dia 8 de abril, havia a indicação de um ofício da Ambigroup, 

SA, a informar que pretendia rescindir o protocolo de cooperação celebrado com o Município com vista à 

gestão ambientalmente equilibrada de veículos em fim de vida. Questionou qual tinha sido o motivo 

desse pedido e se o mesmo tinha algum impacto. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Perguntou qual era a data prevista para o início dos trabalhos de construção da Ponte Cais n.º 4 

no Porto de Sesimbra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Perguntou também qual era o valor da atualização do subsídio mensal para o Grupo Desportivo 

de Sesimbra pela utilização do complexo desportivo, piscina e sala de desportos. ------------------------------- 

 ---------- Disse que na ordem do dia da reunião de Câmara ocorrida no passado dia 27 de maio, estava 

referido que a câmara iria substituir-se ao proprietário do edifício sito na Rua Alberto Leite, n.ºs 2 e 4, 

Santana, na relação de obras, recuperação ou demolição, e perguntou qual é que tinha sido a opção, se a 

recuperação ou a demolição porque na reunião de câmara de 17 de dezembro de 2019, a câmara tinha 

deliberado não se substituir ao proprietário pela falta de cobertura orçamental. -------------------------------- 

 ---------- Referiu, relativamente ao projeto Etosoto versus a recuperação e a manutenção do aqueduto, 

que o que o preocupava era se iam ou não ter dificuldades ou restrições de acesso e visita a parte do 

aqueduto.Perguntou se a delegação de competências referente à comissão no âmbito de procedimentos 

específicos de pedido de instalação de empreendimentos turísticos tinha sido dada à Vereadora Felicia 

Costa devido ao período de férias do Presidente ou se era uma delegação sem limite de tempo. ----------- 

 ---------- Referiu que tinha sido orçamentado para o ano de 2019, o acordo de execução, limpeza e 

conservação de valetas e bermas no valor de 110 mil euros e só se havia concretizado aproximadamente 

75 mil euros. Acrescentou que, curiosamente, esses 110 mil euros correspondiam exatamente àquilo que 

estava previsto para o ano de 2020, ou seja, para o ano de 2020 estava orçamentado o mesmo valor que 

não tinha sido cumprido no ano de 2019, e perguntou se a diferença do valor orçamentado para o valor 

concretizado tinha sido excesso de orçamentação ou falta de concretização das transferências para o 

acordo de execução. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- De seguida, perguntou o que é se passava com o lixo na Quinta do Conde porque havia muitas 

reclamações sobre essa questão. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou também que lapso tinha ocorrido para motivar a decisão de não se adjudicar as redes 

pedonais e cicláveis, no último concurso, da Aldeia Nova da Azóia. -------------------------------------------------- 

 ---------- Logo após, disse que segundo a informação que havia recolhido, o Conselho Municipal de 

Segurança de Sesimbra, após a sua tomada de posse em 26 de abril de 2018, tinha reunido apenas 2 

vezes, a 23 de maio de 2018 e a 27 de novembro de 2018. Disse também que só estavam previstas 4 

reuniões anuais e em 2019 não tinha havido nenhuma reunião, e acrescentou que o Presidente da Junta 

de Freguesia da Quinta do Conde, na reunião do Conselho Municipal de Segurança de 23 de maio tinha 

referido que tinha algumas reservas quanto às 4 reuniões ordinárias anuais, pois poderia ser o primeiro 

passo para a descre debilidade, acabando por sugerir que se realizassem 2 reuniões por ano. Perguntou o 

que é que diziam agora relativamente ao facto de não se ter realizado nenhuma reunião no ano de 2019, 

pois parecia que também estavam a descredibilizar essa situação. --------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que os 25 anos de elevação da Quinta do Conde a Vila, tinha acontecido no dia 21 de 

junho de 2020, e não tinha conhecimento de que tivesse existido alguma celebração ou referência a esse 

acontecimento, e essa data correspondia às bodas de prata. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, perguntou se havia algum problema ou atraso nas leituras do consumo de água na 

Quinta do Conde porque havia uma série de reclamações de cobrança de valores elevados que podia ser 

devido a uma leitura de atualização, e perguntou também se devido à pandemia havia alguma resolução 

para o pagamento dessas faturas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Rui Rodrigues, que começou por dizer que com a decisão do 

Governo de parar uma parte significativa da atividade económica e social do País, medida que se havia 

aprofundado com a decisão do Presidente da República em declarar o Estado de Emergência, tinha 

resultado no confinamento imediato nas suas habitações de centenas de milhares de estudantes, 

docentes e não docentes. Acrescentou que o confinamento tinha levado à decisão do Governo de 

introduzir o ensino à distância sem que a comunidade educativa tivesse sido ouvida, e podia até não ter 

havido outra solução pelo menos no período mais agressivo da evolução do surto, mas o que era 

inaceitável e repudiavam vivamente era que não tivessem sido ouvido os principais e não ter havido a 

preocupação de serem criadas as condições para docentes e estudantes e terem tido todos as mesmas 

condições de trabalho e participação. Disse também que hoje estava claro que essa medida não tinha 

sido tomada apenas a pensar no imediato mas como regra para o futuro, ou será que o surto epidémico 
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tinha sido apenas um trampolim para outras alterações do sistema de ensino. Nesse processo destacava-

se o facto de uma percentagem muito significativa ter ficado fora das chamadas telescolas devido à falta 

de meios financeiros para adquirir os equipamentos e o sinal de internet necessário para poderem aderir 

às plataformas digitais indicadas pelas escolas, não tendo podido assim acompanhar as aulas, e dessa 

forma aprofundavam-se as assimetrias sociais, penalizando ainda mais os filhos das camadas mais 

desfavorecidas numa dupla penalização, já que eram eles os mais afetados pela Covid-19 no plano 

sanitário e no plano social económico de acordo com os estudos que tinham sido divulgados pela Escola 

Nacional de Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou que avaliação é que fazia a CMS sobre esse processo no Concelho de Sesimbra e de 

que forma estava a ser preparado o próximo ano letivo em função do triste cenário que havia no 

Concelho ao nível das escolas da responsabilidade do Ministério da Educação, nomeadamente na Escola 

Michel Giacometti da Quinta do Conde, na Escola Secundária de Sampaio e na Escola Navegador 

Rodrigues Soromenho, devido à sobrelotação e ao estado de degradação a que esses equipamentos 

haviam chegado por falta de investimento do Governo.----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que nesta legislatura, o Partido Ecologista “Os Verdes” tinha apresentado um Projeto-Lei 

que primava pela remoção do amianto não só nas escolas mas em todos os edifícios públicos, prevendo-

se a calendarização e a respetiva publicitação das ações de remoção do amianto em edifício públicos, mas 

infelizmente esse projeto tinha sido rejeitado com os votos contra do PS e com a abstenção do PSD. 

Referiu também que o Governo tinha anunciado então um pacote de 111 milhões de euros para a 

remoção de amiantos das escolas no ano de 2020, mas entretanto já não eram 111 milhões mas sim 60 

milhões de euros conforme divulgado no Diário da República, e um movimento simplificado para 

promover essas intervenções. Entretanto também tinha saído no Diário da República a listagem das 

escolas com amianto no Concelho de Sesimbra, incluindo a Escola Navegador Rodrigues Soromenho. 

Perguntou se de facto havia uma calendarização das obras e de quem é que ia ser a responsabilidade na 

intervenção da remoção do amianto. Perguntou também em que período é que a mesma ia ser feita 

porque a remoção do amianto implicava que não estivesse ninguém dentro das escolas devido ao perigo 

do sistema, e se os 60 milhões de euros estavam orçamentados para cada uma das escolas.  ---------------- 

 ---------- Sobre a Escola Navegador Rodrigues Soromenho, referiu que as obras já tinham começado e que 

tinha existido um compromisso por parte do Ministério de Educação de transferência de verbas para a 

Câmara, e perguntou qual era o valor da verba que já tinha sido transferida, e se a mesma ainda não 

tivesse sido transferida, quando é que iria ser. ----------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Relativamente aos transportes públicos, disse que durante a pandemia tinha havido um corte em 

algumas carreiras que diziam respeito ao acesso a outros concelhos. Perguntou se algumas dessas 

carreiras já tinham sido repostas e se os Transportes Sul do Tejo (TST) não teriam primeiro de perguntar à 

Autoridade Metropolitana de lisboa e Vale do Tejo se podiam ou não fazer cortes nas carreiras. ----------- 

 ---------- Perguntou ainda, relativamente às contingências impostas pela Direção Geral de Saúde (DGS) e 

pelo Governo no acesso às praias, se iriam existir carreiras de outros concelhos por parte dos TST e dos 

TCB para o Concelho de Sesimbra. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre o abate de árvores na carrasqueira, disse que nos últimos dias tinha ocorrido um abate de 

vários exemplares de pinheiros mansos e sobreiros num terreno localizado na carrasqueira, e segundo 

informações obtidas, esse abate tinha sido autorizado por um parecer favorável do Instituto de 

Conservação da Natureza e da Floresta (ICNF). Acrescentou que o Pinheiro Manso bem como o sobreiro, 

espécies protegidas nos termos do Decreto-lei n.º 169, de 25 de maio de 2001, tendo sido instituída pela 

resolução n.º 15 de 2012 de 10 de fevereiro da Assembleia da República, como Árvore Nacional de 

Portugal. Perguntou quais tinham sido os prossupostos que tinham estado na origem do parecer 

favorável emitido pelo ICNF para justificar esse abate, e se a CMS tinha sido auscultada pela mesma 

entidade quanto à elaboração do parecer. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra a Deputada Luisa Carvalho que após cumprimentar todos os presentes 

disse que se verificava uma enorme concentração de pessoas na marginal durante o fim-de-semana, o 

que era natural nesta época do ano, mas verificava-se também que sobretudo no lado nascente da 

marginal havia sujidade no chão. Perguntou com que regularidade é que essas ruas eram lavadas e 

higienizadas face à enorme concentração de motards que existiam agora nos fins-de-semana na Marginal 

de Sesimbra, sobretudo de manhã. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou em seguida se a CM tinha vindo a registar o descarte de máscaras que as pessoas por 

vezes não colocavam no local certo, e de que forma é que estava a ser tratada essa questão que acabava 

por ter um impacto ambiental. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No âmbito do turismo perguntou se havia a informação de quantas unidades tinham atualmente 

o selo “clean&safe” em Sesimbra, selo esse que garantia também alguma qualidade para quem visitava o 

Concelho durante este período, até ao nível do alojamento local. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente aos aspetos relacionados com a atividade municipal do 1º trimestre de 2020, disse 

que havia a indicação de que no dia 26 de fevereiro tinha havido uma “Apresentação Clássica da 

Arrábida”, e perguntou o que é que isso significava porque não tinha conseguido perceber. ----------------- 
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 ---------- Referiu que tinha sido apresentado o Plano Estratégico do Turismo (PET) para a AML, mas que na 

Atividade Municipal estava o registo da construção de uma estratégia regional da AML para 2030, nos 

dias 10 de fevereiro e 04 de março. Perguntou em que contexto se incluía o PET nesta estratégia e 

também Sesimbra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, perguntou também qual tinha sido o contexto da reunião que se tinha realizado no 

dia 10 de fevereiro com o promotor turístico Alto da Vista e se a reunião que se havia realizado no dia 19 

de fevereiro com a Administração da Casa Mesquita Sociedade Agro Industrial, SA era algum projeto de 

caráter turístico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Questionou relativamente à reunião que se havia realizado no dia 06 de fevereiro com o 

Vereador Sérgio Marcelino e com o Sesimbra Natura Park para nova estrutura e objetivos. ------------------ 

 ---------- Relativamente à Atividade Municipal do 4º trimestre de 2019, solicitou esclarecimentos 

relativamente à reunião que se havia realizado no dia 11 de dezembro com o promotor do projeto Hotel 

Inside Out Arrábida – Chapman Ventures Lda, e também relativamente à reunião que se tinha realizado 

no dia 18 de dezembro com a Gerência BCP sobre o espaço turístico em Palames. Perguntou se esse não 

era um empreendimento que estava um pouco abandonado, e tendo em conta que tinha muita oferta 

turística e tantos números de quartos, perguntou também se a câmara estava a fazer o balanço dessa 

oferta, até que ponto é que isso era sustentável e se estava articulado com a estratégia para o turismo da 

CMS. --- Foi cedida a palavra ao Deputado Paulo Caetano, que após cumprimentar todos os presentes, 

disse que tinha sido anunciada a reabertura dos serviços municipais, que acreditava que estivesse a ser 

feita de uma forma muito faseada, e perguntou como é que tinha vindo a funcionar o desconfinamento 

dos próprios serviços e como é que os funcionários da CM estavam a aderir e se estavam a cumprir as 

regras ou se tinha vindo a existir dificuldade na adaptação na nova forma de funcionamento. --------------- 

 ---------- Referiu que tinha sido anunciado, na página eletrónica da CM dirigida à Covid-19, os testes 

realizados nos lares do Concelho, e solicitou informações relativamente aos resultados desses testes e 

também o ponto de situação sobre o número de casos no município. ----------------------------------------------- 

 ---------- Sobre a Atividade Municipal, disse que havia a indicação de que tinham sido realizadas várias 

reuniões relacionadas com os Planos Pormenor das Matas Norte e Sul de Sesimbra, e perguntou qual era 

o ponto de situação relativamente a esses planos. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que tinham havido também algumas reuniões, até com a Comissão de Coordenação de 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), sobre a revisão do Plano Diretor 

Municipal (PDM), e solicitou que fosse feito um ponto de situação relativamente a esse tema. ------------- 
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 ---------- Relativamente à questão da delegação da competência na Vereadora Felicia Costa, também já 

referida pelo Deputado João Rodrigues, disse que calculava que essa delegação fosse apenas para este 

caso em particular, mas isso suscitava-lhe algumas questões porque tratava-se de um empreendimento 

em solo rustico, e solicitou mais informações relativamente a esse projeto.--------------------------------------- 

 ---------- Relativamente ao Plano Estratégico de Turismo, perguntou de que forma é que a estratégia 

turística de Sesimbra estava enquadrada havendo um plano estratégico de turismo para a Região de 

Lisboa, e como é que o “defunto” plano estratégico de turismo de Sesimbra estava enquadrado ou não 

no plano que tinha sido apresentado para toda a Região de Lisboa. ------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à reunião que tinha ocorrido no dia 31 de janeiro com o Presidente da Empresa 

GrennAll Life, perguntou se tinha existido mais desenvolvimentos relativamente ao Aterro no Zambujal. 

 ---------- Referiu que tinha estado presente na última reunião de Câmara, uma série de processos que 

tinham sido arquivados sobre um conjunto de denúncias, e solicitou esclarecimentos relativamente a 

essa situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio em seguida o Deputado Lobo da Silva, que começou por perguntar o que é que já tinha 

sido feito e o que é que estava previsto ainda ser feito face à situação da pandemia.--------------------------- 

 ---------- Disse que queria deixar um reparo relativamente à recolha de lixo em todo o Concelho, e alertou 

que a estrada que ligava a Quinta do Conde à nova rotunda a caminho da Makro estava a ficar 

intransitável. Acrescentou que sabiam que não era uma obra da CMS mas a mesma devia de intervir 

junto da Câmara que havia realizado a obre porque estava efetivamente a deteriorasse a cada dia que 

passava. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou como é que estava a ser articulada a situação dos transportes escolares para o ano 

letivo 2020/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Referiu que há sensivelmente 1 ano atrás, a AMS tinha aprovado uma moção sobre os pontos 

negros no Concelho de Sesimbra em termos de comunicação, e questionou se já tinha existido alguma 

resposta e se esses pontos negros já tinham sido “pintados de outra cor”. ---------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que tinha visto uma entrevista do Presidente da CMS no jornal e que tinha ficado 

sensibilizado devido ao facto do Presidente afirmar que tinha vindo a rezar muito, e perguntou se essas 

preces já tinham sido atendidas e se já tinha aparecido algum promotor turístico para o Cabo Espichel. -- 

 ----------  Tomou o uso da palavra o Deputado José Guerra, que começou por afirmar que desde a última 

reunião de maio, o número de casos de Covid-19 no Concelho de Sesimbra tinham vindo a aumentar, e 

perguntou se havia alguma explicação plausível para essa situação ou se o Presidente sabia informar se 
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havia focos de contágio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente aos transportes, disse que não bastava recuperar os transportes que se haviam 

perdido, e perguntou quando é que iriam repor o horário dos autocarros até às 23h como costumavam 

estar. Acrescentou que as carreiras já não iam até Cacilhas e paravam todas na estação de comboios da 

Amora. Perguntou, tendo em conta as reuniões com a AML sobre os transportes, se havia alguma 

informação relativamente a essa questão.  --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre o aterro do Zambujal, perguntou se já tinha existido algum avanço e em que ponto estava 

essa situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que na deliberação do relatório de contas na última sessão da AMS tinha reparado que 

havia uma rubrica de 160 mil euros para uma associação animal de Setúbal, e perguntou como é que essa 

associação tinha sido selecionada, o porquê de ter sido uma associação de Setúbal e quais eram as 

informações que tinham sobre o funcionamento da mesma. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu perguntando se havia alguma indicação de para quando ou como iria continuar a obra 

do Cercizimbra na Quinta do Conde. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Interveio a Deputada Paula Rodrigues, que felicitou a CMS pelo facto de ter recebido a Bandeira 

Azul, a Bandeira “praia acessível” e a bandeira “qualidade de ouro”, que provava a qualidade da água, da 

areia e dos equipamentos e serviços das praias de Sesimbra, também considerada uma das mais seguras 

do País.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida, disse que tinha verificado com agrado que o sino da Câmara já tinha sido restaurado 

e que estava no sítio certo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Logo após, Perguntou como é que tinha corrido a abertura da época balnear face às 

contingências impostas pela Direção Geral da Saúde (DGS) e a Covid-19, e também qual tinha sido o 

investimento feito pela Autarquia bem como se a mesma já tinha recebido alguma comparticipação do 

Estado. Relativamente aos trabalhos que tinham sido elaborados aquando da abertura da Lagoa de 

Albufeira, que tinha iniciado a 27 maio e terminado entre 4 e 5 de junho, perguntou se o canal já estava a 

ter algum assoreamento e qual era o ponto de situação, e também para quando estava prevista uma 

solução definitiva pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). ------------------------------------------------------ 

 ---------- Sobre o aterro do Zambujal, disse que aparentemente mantinham-se os cheiros intensos, com 

efeitos nocivos para a saúde pública e para o ambiente, e questionou em que ponto estava essa situação. 

Informou que estava a decorrer uma petição pública referente a esse tema que terminaria a 30 de junho.

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Pólvora, que começou por cumprimentar todos os 
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presentes e referir que o Concelho de Sesimbra tinha um modelo económico frágil. Os setores de 

atividade mais afetados pela crise eram setores com forte preponderância no Concelho de Sesimbra, 

nomeadamente, a hotelaria, a restauração, a construção civil, entre outros. Disse também que o 

desemprego no Concelho de Sesimbra tinha aumentado, segundo dados do Jornal de Negócios, numa 

proporção superior à AML, e da Península de Setúbal era o 3.º Concelho com maior aumento da taxa de 

desemprego, ficando atrás de Palmela e de Setúbal. Acrescentou que verificava-se vários concelhos do 

País a apresentarem planos de ação próprios de revitalização económica, como por exemplo Loulé, que 

tinha apresentado um plano de ação e revitalização da economia local, o Porto, que tinha criado um 

fundo municipal de apoio dirigido às Pequenas e Médias Empresas (PME’S), precisamente para acesso a 

capital e reforço da liquidez das mesmas, e Leiria, que nunca tinha fechado os mercados de comércio 

local porque tinham mudado esse comércio para um domínio digital de forma a ser possível dar 

continuidade a esses negócios. Perguntou que novas medidas pensava a Autarquia aplicar para apoiar a 

economia do Concelho e se acreditava que este modelo económico devia de continuar a ser 

aprofundado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- De seguida, disse que tinha tido a oportunidade de ler o parecer do Revisor Oficial de Contas 

(ROC) que tinha feito parte da última sessão da AMS, e referiu que quando um ROC apresentava um 

conjunto de reservas, significava algo materialmente relevante, e solicitou que o Presidente da CM ou o 

respetivo Vereador dessem a indicação de qual era a relevância material que o auditor tinha para colocar 

nas notas e qual era o nível monetário que o auditor considerava para colocar as notas. Disse ainda que o 

auditor fazia referência a uma lista de bens inventariados e não regularizados nem contabilizados, e essa 

não valorização tinha impacto nas contas e no resultado liquido que era apresentado, e perguntou se 

este ano os ativos não valorizados que recorrentemente não tinham vindo a ser valorizados estavam a 

procurar ser valorizados para serem incluídos no próximo relatório de contas a ser apresentado à AMS. - 

 ---------- Logo após, foi cedida da palavra ao Presidente da CM para que respondesse às questões 

colocadas, e este começou por dizer, relativamente às questões do Deputado João Pólvora, que olhavam 

para o parecer do Revisor Oficial de Contas (ROC) da forma que queriam e que a parte final era aquela 

que importava mas que não era refletida depois efetivamente naquilo que o Partido Socialista havia 

evidenciado enquanto votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à lista dos ativos não valorizados, disse que percebia que houvesse alguma “ignorância” 

sobre aquilo que era efetivamente o orçamento municipal, porque o reflexo que isso tinha efetivamente 

nas contas da câmara era apenas o de dizer que o município tinha ativos valorizados mais elevados do 
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que aqueles que eventualmente teria do ponto de vista daquilo que era o seu património, porque em 

termos de contas daquilo que eram os ativos financeiros do orçamento que tinha disponível anualmente 

para as GOP’S e para os investimentos, não tinha reflexo absolutamente nenhum. Teria eventualmente 

num empréstimo em que a câmara pudesse solicitar alguma redução naquilo que poderiam ser as taxas 

juro. ----  

 ---------- Relativamente à questão do modelo económico frágil e ao desemprego, disse que os números 

referidos pelo deputado eram os números reais e era verdade que o Concelho de Sesimbra era daqueles 

que apresentava, antes da pandemia, a Taxa de desemprego menor de toda a Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), e também era verdade que o rendimento per capita dos trabalhadores do Concelho de 

Sesimbra estava na “cauda” também da AML, mas também era verdade que nunca se tinham escondido 

em nenhum programa político, de compromisso e de plano de atividades em que a opção fosse, 

efetivamente, a deste modelo económico, e grande parte do programa do Partido Socialista, identificava-

se em muito com o programa que a CDU ia acompanhando. Acrescentou que se fizessem uma leitura, 

dariam conta de que havia uma parte mais significativa de cumprimento daquilo que seria o programa 

eleitoral do Partido Socialista do que efetivamente do da CDU. Disse ainda que era caso para perguntar 

ao Deputado se essa era uma questão meramente do seu entendimento pessoal, e acrescentou que no 

próximo ato eleitoral e no próximo modelo que o PS fosse apresentar à população portuguesa com 

certeza que o Deputado teria alguma palavra a dizer, até pela sua formação profissional, seria um 

contributo para alguma diferença substancial que existisse em relação àquilo que a CDU iria apresentar.  

 ----------  Quanto à questão dos Planos de Revitalização e ainda sobre a fragilidade do modelo económico, 

disse que não se podiam esquecer que o modelo de financiamento da Câmara Municipal também era 

frágil e a maior fragilidade que tinha era o facto de durante 20 anos ter-lhe sido sucessivamente 

subtraído tudo a que tinha direito, e só daqui a 20 ou 30 anos é que o iria receber tendo em conta aquilo 

que era hoje as normas e os critérios de atribuição do Orçamento de Estado e da participação nos 

impostos do Estado. Disse ainda que se fizessem as contas àquilo que era efetivamente a receita que o 

Município teria face aos critérios que até tinham sido aprovados pelo Governo do PS, o Município 

receberia o dobro daquilo que recebia hoje, e também devido às clausulas travão que estavam na mesma 

lei, no máximo iria receber 5% ao ano e se calhar daqui a 2 anos já não iria receber, porque se a 

participação era uma média aritmética do IRS, do RCI e do IVA, e garantidamente que a receita do estado 

este ano não ia ser a mesma que tinha sido em 2019 e em 2018, e se em 2022 ela refletisse a receita, o 

Município de Sesimbra ainda continuaria a perder mais. Acrescentou que se olhassem para os anos da 
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suspensão da Lei de Finanças Locais, e devido à influência da Freguesia da Quinta do Conde e da 

Freguesia do Castelo, mas principalmente da Quinta do Conde, o Município de Sesimbra hoje poderia ter, 

no quadro da sua estrutura de receita, um comportamento completamente diferente daquilo que tinha 

agora, mas mesmo assim conseguia ter as contas públicas muito melhores que aquelas que o Governo do 

PS tinha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente às questões colocadas pela Deputada Paula Rodrigues, começou por explicar que a 

abertura da época balnear tinha tido a abertura possível porque desde logo tinha existido um conjunto 

de indefinições sobre aquilo que seriam as regras de acesso às praias que tinha sido necessário articular e 

estabilizar com todos os operadores, nomeadamente com os concessionários, com Autoridade Marítima, 

com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e com a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra 

(APSS) no caso particular da Praia do Ouro. Acrescentou que tinham pouca tecnologia no acesso às praias, 

nomeadamente ao nível dos semáforos.-------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse também que não iriam ter elementos na Praia da Amieira nem na Praia da Foz porque não 

são praias balneares, e portanto não havia registo relativamente à capacidade de carga dessas duas 

praias. 

 ---------- Disse ainda que tinha saído na comunicação social a indicação de um Diploma das praias em que 

estava previsto haver contratos-programa quando os municípios assumissem despesas que não eram 

suas, mas até agora desconheciam e não tinham nenhuma informação relativamente a essa questão. 

Acrescentou que era verdade que haviam ultrapassado este ano com maior evidência aquilo que eram as 

suas responsabilidades, não apenas na parte da informação e da reabilitação que tinha sido também para 

todos os concessionários, como para o movimento de terras que tinham tido que fazer nas praias quase 

em cima da hora, bem como toda área que tinha sido vedada e as lonas que tinham sido colocadas pela 

Câmara.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Referiu que neste momento estavam a colocar Nadadores Salvadores na Praia da Lagoa Interior, 

na Praia das Bicas e na Praia da Foz, que eram pagos pela Câmara Municipal, e ainda não tinham os 7 

elementos porque uma série de jovens tinham recusado à última da hora, e não sabia se iam ter os que 

estavam previstos para as praias do Meco e da Lagoa de Albufeira, mas durante esta semana com certeza 

que isso ficaria resolvido e iam ter esses assistentes de praia. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à questão da Lagoa de Albufeira, disse que a APA tinha vindo a acompanhar com a 

Câmara todo o processo da Lagoa, e referiu que tinha existido efetivamente um atraso e que era 

impossível ter aberto a Lagoa em abril uma altura em que a “regra de ouro” era ficar em casa, evitando 
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fazer também um atrativo na época que antecedia a Páscoa, e portanto tinha havido por parte da Câmara 

uma atitude mais premeditada para protelar no tempo e até nos prazos dos concursos que estavam a 

decorrer.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que a verba da APA relativamente ao concurso já tinha sido paga no final do ano de 2019, e 

a empresa que tinha ganho o concurso, que por acaso nunca tinha feito esse trabalho, tinha apresentado 

um orçamento de 70 e poucos mil euros mais IVA e mais 6% de empreitada, portanto ainda havia alguma 

margem caso houvesse necessidade. Disse também que o concurso previa a abertura da Lagoa de 

Albufeira mais do que uma vez porque tinha a ver com o número de horas de utilização das máquinas, 

dos camiões e das retroescavadoras.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que tinham tido de proceder a uma reabertura da Lagoa porque a mesma tinha esvaziado 

mais água do que aquilo que era esperado e não tinham existido marés suficientes para a voltar a encher, 

mas nesta última semana, com a retificação que tinha sido feita, já tinha entrado mais água. Acrescentou 

que a qualidade das águas nunca tinha sido colocada em causa, mas a verdade era que havia a 

necessidade de uma intervenção de maior dimensão que estava prevista no estudo da Agência 

Portuguesa do Ambiente, e a informação que tinha era que essa intervenção nunca iria acontecer antes 

de 2022, e considerava que, sobretudo no desassoreamento na zona junto ao restaurante “O Príncipe 

Real”, que monitorizavam de ano para ano através das fotografias de drone, teria de ser feita uma 

intervenção independentemente da ação da abertura do canal mais ou menos profundo. Disse que 

estava previsto para julho ou setembro uma reunião com a APA para a renovação do contrato 

interadministrativo e iriam colocar também essa questão. 

 ---------- Sobre o Aterro do Zambujal disse que a CM havia remetido há pouco tempo, mais um pedido de 

esclarecimentos à CCDR-LVT, que era a entidade licenciadora, e acrescentou que a última informação que 

tinham era a de que o aterro tinha sido encerrado, mas a verdade era que continuava, sobretudo em dias 

mais húmidos, a deitar cheiro e a sair algum fumo, e isso também tinha sido registado. -----------------------  

  --------- Disse também que a empresa exploradora não tinha cumprido aquilo que estava definido pela 

CCDR, ou seja, não tinha feito nenhuma monitorização, não tinha retirado nenhuns resíduos nem tinha 

selado a pedreira, e a informação que tinham também da CCDR era que o processo neste momento 

estava no Ministério Público em averiguações, tendo lá estado a Policia Judiciária. Acrescentou que havia 

agora uma petição pública que tinham vindo a acompanhar com a Junta de Freguesia e sobretudo com os 

moradores da zona do Zambujal, de forma a fazer alguma pressão às entidades, até porque a empresa 

tinha feito chegar um documento que nunca tinha sido entregue, com o resultado da análise ao solo feita 
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há um mês e meio atrás. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à questão do Deputado José Guerra sobre o ponto da situação da obra da 

Cercizimbra na Quinta do Conde, disse que tinham tido a oportunidade de reunir com o Secretário de 

Estado em conjunto com a Diretora Distrital da Segurança social, sensibilizando-os para a necessidade de 

terminar aquela obra, e havia a expectativa, que estava aparentemente enunciada, que havia verba do 

Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) para o acabamento dos centros 

ocupacionais ou de construção de lares de idosos, o que não se havia verificado porque toda a verba 

tinha sido canalizada para a construção de creches. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  Sobre a Associação Animal de Setúbal, referiu que tinha sido um protocolo recente que vinha 

possibilitar à Câmara, numa fase em que esta estava com dificuldades sobretudo em colocar os animais, 

já que a Instituição Bianca também já não tinha capacidade, instalar animais que fossem entretanto 

recolhidos em vez de estarem a pagar em hotéis, sendo que essas questões estavam a ser articuladas 

com a própria Bianca com um novo protocolo que estava a ser previsto também. ------------------------------  

 ---------- Relativamente à questão dos transportes disse que embora ainda não tivessem a informação de 

quais carreiras, sabiam que a partir de 1 de julho o serviço ia ser retomado a níveis de 90% em toda a 

AML. Disse que hoje tinham tido uma conversa com os Transportes Sul do Tejo (TST) sobre alguns aspetos 

e inclusivamente sobre algumas carreiras que vinham de outros Concelhos, mas este problema só seria 

resolvido com a nova operação de transportes. Neste momento era estar a “bater no molhado” porque 

os TST alegavam que não era sustentável e que iam retirar mesmo que fosse aplicado um processo 

contraordenacional pela entidade reguladora porque o valor da coima era muito inferior ao valor da 

prestação do próprio serviço.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que a última informação que tinham por parte da equipa técnica do Conselho 

Metropolitano era que se esperava que em dezembro 2021 estivesse definitivamente a operação dos 

transportes em curso na AML, portanto haveria um período de cerca de 8 ou 9 meses de transição entre 

as empresas atuais e a nova operação. Acrescentou que havia sempre a expetativa de que a litigância que 

toda a gente achava que ia existir pudesse ser resolvida num período de 3 meses. ------------------------------  

 ---------- Relativamente à questão da Covid-19, informou que neste momento no concelho havia 65 casos 

registados desde o início da pandemia, 17 casos ativos e um óbito, o que significava que os restantes 

estavam recuperados. Disse que há uma semana atrás tinham 26 casos ativos, o que significava que no 

espaço de uma semana tinha havido 9 recuperados face à semana anterior.--------------------------------------  
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 ---------- Referiu que no dia 1 de junho tinham um total de 50 casos, 25 ativos e um óbito que havia 

ocorrido nas primeiras semanas da pandemia, e não havia ninguém neste momento hospitalizado. Todos 

os casos ativos estavam confinados em casa e a maioria dos casos eram na Quinta do Conde, 

sensivelmente 75% dos casos ativos. Acrescentou que havia uma repreensão porque de facto o número 

de casos tinham vindo a subir sobretudo no último mês e meio embora os números absolutos não fossem 

de todo alarmantes face aos números da AML, mas em termos percentuais tinha vindo a subir mais no 

último mês. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- Relativamente à questão do Deputado Lobo da Silva sobre a Covid-19 disse que não ia fazer aqui 

uma resenha sobre o que tinha sido a mesma e o que é que se previa futuramente, o que podia dizer 

neste momento era que havia uma grande apreensão por parte da Administração da Saúde, e sabia que 

já tinha saído há poucos minutos a resolução do Conselho de Ministros relativamente à situação de 

Calamidade e de emergência e Alerta para as áreas que já eram conhecidas e públicas. Acrescentou que a 

informação que tinham era que mais uma vez os municípios iriam ser chamados a partilhar 

responsabilidades que eram da Administração Central, nomeadamente a participação dos serviços 

municipais da Proteção Civil no acompanhamento, motorização e controlo dos casos positivos, 

assumindo uma responsabilidade que normalmente era assumida pelo Ministério da Administração 

Interna, fosse pela PSP ou pela GNR. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que as Unidades de Saúde Familiar e sobretudo os médicos de família iam assumir 

também algumas responsabilidades que neste momento estavam na esfera da saúde pública 

exclusivamente, que era o acompanhamento técnico aos casos positivos.  ----------------------------------------  

 ----------  Disse que tinham vindo a observar, quer com as autoridades de saúde quer com as autoridades 

de segurança, que pudesse haver um quadro mais coercivo do que propriamente pedagógico. 

Acrescentou que as forças de segurança não atuavam mais porque não havia quadro contraordenacional, 

ou seja, havia o incumprimento da lei mas depois não havia a consequência do incumprimento. Mas até 

então, as orientações que existiam para as forças de segurança, e até à data de hoje ainda não haviam 

recebido outras, era para que a mesma tivesse uma atitude Pedagógica e não uma atitude coerciva. 

Acrescentou que havia muita falta de efetivos na GNR e não era só no Concelho de Sesimbra, mas sim 

para a Península de Setúbal e sobretudo para o Distrito, mas não se devia de fazer disto uma batalha 

política porque era importante que pudessem colaborar e mais uma vez assumir essa responsabilidade.  

 ---------- Relativamente à recolha do lixo do Concelho disse que era uma realidade e tinham vindo a 

conversar com todos os concelhos, fossem a norte ou a sul do tejo, e esse era um problema transversal.   
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 ---------- Disse também que Câmara além de ter mais carros tinha reforçado esta área também com cerca 

de 20 trabalhadores, mas reconheciam aqui duas coisas, a primeira era que a havia falta de fiscalização 

por parte da Câmara, e era uma fiscalização que também não podia ser feita pelas forças de segurança 

porque era uma matéria que estava na competência da Administração local e não estava prevista em 

nenhuma lei a não ser que fosse um atentado ambiental, como por exemplo uma descarga de esgoto na 

via pública em que podia ser levantado o auto pelas forças de segurança, mas relativamente à deposição 

do lixo ou de um mono ao lado de um contentor tinha de ser mesmo a autarquia, por isso iriam ter de 

reforçar a fiscalização. Acrescentou que não era uma matéria fácil, porque tinha de ser quase em 

flagrante delito, o que era uma questão jurídica que podia não dar em nada.  ------------------------------------  

 ---------- Disse ainda que a perceção que iam tendo era que quanto mais a Câmara limpava mais as 

pessoas deixavam de ter a ação e o principio de fazer o depósito num remove ou de telefonar para a 

Câmara, e neste período de confinamento com as remodelações essa situação havia-se agravado. 

Acrescentou que cada vez ia havendo menos falta de meios humanos e de material circulante mas 

proporcionalmente o lixo ia aumentando. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Quanto à Estrada Vila Amália disse que a única coisa sabia era estava na garantia mas não sabia 

se tinha havido já algum contacto, mas com certeza que o iriam fazer com a Câmara de Setúbal porque 

eles também deviam ter conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao transporte escolar 2020-2021, disse que o mesmo estava a ser preparado a 

exemplo dos anos letivos normais e era assim que tinham de se enquadrar. Referiu que as últimas 

informações do Governo era que o ano letivo iria ocorrer de forma presencial em todos os níveis de 

ensino, e era assim que estava a ser preparado por parte da Câmara, com ou sem amianto, porque 

felizmente as escolas que eram da responsabilidade do município não tinham amianto, o que era sinal de 

que já haviam gasto do erário público para o retirar. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre os pontos negros do SIRESP, disse que mantinham-se negros e não havia nenhuma 

evolução, e sobre a questão de rezar muito, referiu que era ateu mas que tinha associado essa expressão 

ao empreendimento em causa. Acrescentou que o empreendimento viria à Assembleia Municipal no dia 

20, e se tudo corresse bem, durante essa semana poderia ser lançado o concurso. Disse também que não 

havia um “plano B” e por isso é que esperavam que todo o investimento que tinha sido feito, quer no 

trabalho com a Direção Geral do Património Cultural (DGPC) quer com o Turismo de Portugal e com a 

Diocese de Setúbal através da Confraria ou com a Confraria através da Diocese de Setúbal, para que o 

direito de superfície pudesse ter reflexo naquilo que se pretendia. Disse ainda que se por algum motivo 
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não existisse um promotor, iriam ter de repensar no quadro daquilo que era o contrato do direito de 

superfície com a Confraria porque com certeza que o município não iria ter 8 milhões de euros num curto 

espaço de tempo, que era aquilo que se estimava para a recuperação toda do edificado. ---------------------  

  --------- Sobre as questões colocadas pelo Deputado Paulo Caetano sobre o arquivamento das denúncias, 

disse que eram 70 processos, a maior parte deles ao Ministério Público mas havia também da Inspeção-

Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), do Tribunal de 

Contas, da Comissão de Proteção de Dados, entre outros. Disse também que após a receção da denúncia, 

os serviços tinham entre 10 a 20 dias para responder e tinham de compilar. Acrescentou que os 

processos eram públicos de podiam ser consultados, e abrangiam uma série de coisas. Era preciso pedir 

todos os processos, tirar cópias e evidenciar, e isso tinha entupido, em terminados períodos da vida do 

município, a máquina quer dos serviços envolvidos quer sobretudo da Divisão dos assuntos jurídicos que 

tinha de preparar as respostas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- Sobre o plano estratégico turismo 2020-24, referiu que o plano era público e podia ser 

consultado. Disse também que este plano ia ter de levar uma profunda revisão porque tinha sido feito e 

elaborado num contexto onde nem sequer seria espectável a situação que entretanto havia ocorrido. ---  

 ---------- Explicou que era um plano de 4 anos e que estava integrado sobretudo naquilo que era a 

estratégia da AML dentro desse espaço temporal, e obviamente enquadrado com a estratégia nacional 

de 2020-27 do Turismo de Portugal que tinha sido, e bem, um produto do atual Governo num quadro de 

estratégia económica para o País. Acrescentou que deixariam de ter a centralidade Arrábida para terem 

Polos, e a grande diferença, sobretudo para o Polo Arrábida e particularmente Sesimbra, era que tinham 

passado de um plano de promoção nacional que ia até Espanha, ou seja, estava na esfera da entidade 

regional para um plano internacional de promoção, quer do ponto de vista do produto “Sol e Mar” quer 

do ponto de vista do produto de turismo natureza.  ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à questão da delegação de competências na Vice-Presidente da CM, disse a 

Vereadora/Vice-Presidente é que tinha esse pelouro, e como não tinha sido feita essa delegação no 

quadro inicial de competências que estavam previstas delegar, tinha sido necessário fazer essa delegação 

porque a mesma servia para a reunião de concertação e era uma figura que estava prevista neste 

momento e ia ser utilizada pela primeira vez, não porque a Câmara a queria, mas sim porque tinha sido 

invocada pelo promotor, o que significava que podia haver um licenciamento de uma operação turística 

em 15 dias porque concertava todas as entidades que tinham que dar parecer sobre essa matéria. ------- 

 ---------- Quanto à questão da revisão do PDM na CCDR, disse que tinha sido uma reunião de concertação 
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e acrescentou que tinham um problema porque estimava-se que pudesse ser adiado em um ano a 

entrada em vigor do diploma que regulamentava o uso do solo, o que podia pôr em causa a eficácia do 

PDM durante a suspensão até à aprovação do novo. Disse que neste momento sabiam que ia ser adiado 

mas a verdade era que continuavam a correr atrás do prejuízo com os instrumentos emanados a nível 

nacional, entre os quais uma alteração total daquilo que estava previsto da Reserva Ecológica Nacional 

(REN), por força da saída de um Diploma. Acrescentou que em 2019 tinham previsto que estariam 

preparados para a reunião de concertação de Abril deste ano e tiveram de alterar toda essa metodologia, 

mas se tudo corresse bem, em setembro/outubro estariam em condições para ter as primeiras reuniões 

de concertação, e portanto no primeiro trimestre de 2021 se tudo corresse de acordo com os prazos 

espectáveis ele pudesse estar em consulta pública. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  Relativamente às Matas Norte e Sul, disse que as reuniões tinham sido com os atuais 

proprietários e haviam decorrido de forma normal. Acrescentou que era provável que ainda durante este 

ano pudesse surgir os contratos de urbanização para a Mata Norte e uma parcela da Mata sul com uma 

revisão em baixa do Plano Pormenor.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre os testes à Covid-19 realizados aos lares, disse que tinham sido testados todos os 

funcionários dos lares do Concelho e tinham dado todos negativos. -------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à reabertura dos serviços da Câmara, disse que os serviços tinham vindo a funcionar de 

forma normal. Referiu que tinha sido elaborada uma calendarização a partir de dia 18 Maio, sendo que o 

dia 1 de junho tinha sido o dia chave para um desconfinamento daquilo que eram os trabalhadores do 

município, e tinham optado para que os serviços de atendimento funcionassem no regime normal com a 

nuance de haver, sobretudo nos balcões únicos, o controle por parte de uma empresa de segurança, 

nomeadamente nos acessos. Os restantes serviços estavam a funcionar por marcação, mesmo aqueles 

com atendimento presencial, com 5 possibilidades de horários diferenciados, nomeadamente o regime 

de horário rígido, das 09h00 às 17h30 quando o mesmo não colocava em causa a presença massiva de 

trabalhadores no mesmo local de trabalho e o horário contínuo de 5 horas presenciais com mais 2 horas 

em teletrabalho para perfazer as 7 horas, com uma diferença de 30 minutos entre a saída do turno da 

manhã e a entrada do turno da tarde, sendo que o turno da manhã fazia as 2 horas de teletrabalho da 

parte da tarde e o turno da tarde fazia as 2 horas de teletrabalho da parte da manhã. Os serviços 

operacionais estavam a trabalhar em grande parte em jornada contínua, ou seja, o seu regime normal até 

porque não tinham margem neste momento para dispensar o setor da limpeza, da recolha, do corte de 

ervas nos lotes da câmara para efeitos do cumprimento do regulamento. -----------------------------------------  
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 ---------- Sobre as questões colocadas pela Deputada Luisa Carvalho sobre Projeto turístico em Palames, 

disse que era um projeto turístico que tinha um PIPE aprovado e era propriedade do Millenium BCP. -----  

 ---------- Sobre o projeto Insideout Arrábida, disse que se tratava de um eco hotel na zona de Calhariz e 

que tinha já um projeto de arquitetura aprovado. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à reunião no Sesimbra Natura Park disse que a reunião tinha sido de todo o Executivo da 

CM com os serviços principais, e referiu que era uma reunião que se fazia anualmente com o objetivo de 

se fazer o balanço do ano anterior e as perspetivas para o ano corrente.-------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à Casa Mesquita, referiu que tinha sido um conjunto de questões que tinham sido 

colocadas pela mesma que diziam respeito ao Sesimbra Natura Park e a uma intervenção que queriam 

fazer na Quinta da Mesquita em Santana. Acrescentou que o JLS Alto da Vista, era o promotor que tinha a 

construção no topo da Avenida da Liberdade e na Rua da República de um hotel de 4 estrelas, e 

curiosamente era o mesmo proprietário do terreno da Ramada, da antiga Praça, desde a Rua Amélia 

Frade até à rua da Cruz, e também tinha um PIPE a decorrer na Câmara relativamente a esse processo.  -  

 ---------- Referiu que a estratégia regional da AML 2020-30 tinha 3 vertentes, havia uma estratégia que era 

do POR Lisboa mas era tudo para reconsertar na estratégia 2020-30 da região de Lisboa para efeitos da 

construção daquilo que era os últimos programas operacionais do pós 2020-20, ou seja, era a estratégia 

que ia dar lugar às medidas e aos seus objetivos de intervenção para os fundos comunitários do próximo 

quadro comunitário. Acrescentou que era uma estratégia que estava a ser consertada entre os 18 

municípios, a CCDR e a própria AML. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre a Clássica da Arrábida disse que era uma prova de ciclismo de Sesimbra, Setúbal e Palmela. 

Relativamente à questão sobre se tinham informação de quem é que tinha o selo “clean&Safe”, disse que 

só tinham essa informação se pedissem, e o que sabia era que as unidades hoteleiras tinham todas e 

havia alojamentos locais que também tinham. Acrescentou que essa informação era do Turismo de 

Portugal, mas os postos de turismo também tinham o selo “Clean&Safe” bem como todos os 

equipamentos ligados ao Museu de Sesimbra.  ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre o impacto ambiental das máscaras disse que via-se mais monos nas Freguesias do Castelo e 

de Santiago do que máscaras, e portanto não tinham um problema tão grande com as máscaras do que 

aquilo que se via em Lisboa e em zonas com uma maior concentração de pessoas. Ainda assim havia, 

porque quem fosse a andar pela marginal e pela Vila de Sesimbra podia ver máscaras, e as mesmas 

tinham de ser acondicionadas e colocadas no lixo indiferenciado, que era aquilo que estava nas 

orientações da própria Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). ----------------------  
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 ---------- Quanto à lavagem das ruas, disse que a mesma estava a ser feita de 2 em 2 dias neste momento e 

iria ser feita diariamente quando tivessem a empresa que ia fazer a lavagem de contentores que ainda 

não tinha sido adjudicada, e depois passaria a Câmara a fazer essa lavagem. Disse também que não 

tinham ainda contratualizada a empresa que fazia a limpeza das praias, e era a Câmara que estava a fazer 

a recolha do lixo nas mesmas. Acrescentou que tinham havido alguns atrasos, quer no desenvolvimento 

dos procedimentos concursais quer agora na finalização. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente às questões colocadas pelo Deputado Rui Rodrigues sobre o abate de árvores, 

disse que o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) não os havia contactado. 

Acrescentou que tinham recebido uma denúncia e tinham solicitado fiscalização Municipal e haviam 

apurado que a empresa tinha autorização do ICNF mas não havia nada a fazer. Disse ainda que tinham 

tido de cortar também um Sobreiro e tinha sido necessário também a autorização do ICNF. -----------------  

 ---------- Sobre os Transportes Coletivos do Barreiro (TCB), referiu que o processo vinha efetivamente 

desde 2017 e tinham andado de trás para a frente e da frente para trás devido a responsabilidades mais 

imputadas à CM de Sesimbra do que à CM do Barreiro. Explicou que num primeiro protocolo previa-se 

mais do que era a possibilidade de paragem dos autocarros dos TCB no Concelho de Sesimbra, 

particularmente as paragens na Estrada Nacional 10, e se não tivessem autorização, mesmo que as 

pessoas da Quinta do Conde quisessem ir para o Barreiro tinham de ir para a estação de Coina primeiro 

porque o autocarro não parava lá. Havia também uma questão meramente jurídica, porque a CM havia 

entendido que teria sido suficiente o envio de uma informação para a AML, que era a autoridade 

metropolitana de transportes, a dizer que concordavam, mas depois tinham percebido que era 

necessário uma deliberação de Câmara, o que havia atrasado essa questão mais dois meses, mas 

felizmente estava tudo terminado.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre a questão do amianto, disse que há cerca de 3 semanas atrás tinha recebido uma chamada 

da Secretária de Estado da Educação a perguntar se ainda havia alguma escola no Município de Sesimbra 

com amianto, ao que havia respondido que ainda havia escolas com amianto mas nenhuma que fosse da 

responsabilidade da CM, e nessa sequência Secretária de Estado também tinha perguntado se a CM 

colocaria a hipótese de abrir uma linha de financiamento financiada a 100%, para se substituir à 

Administração Central na remoção do amianto, ao que tinha respondido que isso tinha que ser 

protocolado mas com certeza que não seria pela câmara municipal que as escolas continuariam com 

amianto. Acrescentou que a CM de Sesimbra não iria ficar alheia a essa situação, apesar de mais uma vez 

assumirem responsabilidades que não eram suas, mas o que interessava era resolver o problema. --------  
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 ---------- Relativamente à questão da verba da Navegador Rodrigues Soromenho, disse que ainda não 

tinham recebido nada e não havia portaria de extensão de encargos ainda publicitada.  ----------------------  

 ---------- Quanto ao processo de ensino à distância, informou que as escolas tinham feito um 

levantamento das necessidades e não tinha existido grandes necessidades de equipamentos nas escolas 

devido a uma candidatura que já vinha desde 2018 e que haviam antecipado e adaptado nesta fase. 

Explicou que tinha sido entregue às escolas, no mês de março, o seguinte material: ao Agrupamento de 

Escolas da Boa Água: 60 computadores portáteis e 7 projetores multimédia; ao Agrupamento de Escolas 

da Quinta do Conde: 52 tablets, um projetor, um quadro interativo e 1 computador portátil; ao 

Agrupamento de Escolas de Sampaio: 4 computadores, 20 computadores portáteis, 29 tablet’s, 7 

videoprojectores e 5 robôs; à Escola Navegador Rodrigues Soromenho: 70 tablet’s com teclado, 7 cabos e 

7 TV'S led, e ao Agrupamento de Escolas Michel Giacometti: 40 computadores portáteis. Disse que como 

os computadores tinham sido entregues no final de março/início de abril, e com o apoio que tinha sido 

dado também por algumas empresas e associações de país, à exceção da Escola Michel Giacometti, onde 

ainda existia uma décalage no que dizia respeito ao material necessário, o problema tinha ficado 

resolvido e não se podia dizer que tinham havido alunos com falta de equipamento.  --------------------------  

 ---------- Sobre as questões colocadas pelo Deputado João Rodrigues, relativamente à elevação da Quinta 

do Conde a Vila, disse que tinha existido uma celebração efetuada pela Junta de Freguesia, pelos meios 

possíveis há época, e não tinha ficado por assinalar. ---------------------------------------------------------------------  

  --------- Quanto ao atraso na leitura da água, referiu que tinha havido um período, entre 13 de março e 

final de Abril/início de maio, que não tinham sido efetuadas as leituras e as mesmas tinham sido feitas 

por estimativa, a não ser que a própria pessoa tivesse comunicado a respetiva leitura, e era normal que 

agora as faturas do mês de junho viessem com os acertos relativamente a esse período. Disse também 

que o facto de a maioria das pessoas ter estado em casa tinha-se refletido no consumo da água e 

consequentemente na fatura de junho. Acrescentou que a Câmara continuava a permitir que o valor 

pudesse ser pago em prestações, e estava-se a ver também juridicamente a questão dos juros porque 

havia uma deliberação de Câmara nesse sentido onde já estava implementada a questão de os juros não 

serem cobrados durante aquele período, ou seja, das faturas entre o dia 13 de março e o dia 30 de junho 

não eram cobrados os juros e podia ser feito o plano de pagamento. -----------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao Conselho Municipal de Segurança, disse que não se tinha reunido nas últimas 

vezes este ano porque se tinham reunido quase todas as entidades que faziam falta no nível da Comissão 

Municipal de Proteção Civil. Referiu que tinham havido muitas mais reuniões da Comissão Municipal 
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pelas circunstâncias atuais, mas com certeza que se iria reunir das próximas vezes quando a situação 

atual passasse, e acrescentou que a Comissão Municipal de Proteção Civil reunia quase de semana a 

semana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre as redes pedonais e cicláveis na Azóia, disse que o que se tinha passado, e assumindo a 

Câmara essa responsabilidade, era que o concurso tinha decorrido de forma normal, mas em fase de 

adjudicação tinha-se verificado que faltava a pedra concreta no mapa de quantidades e na estimativa 

orçamental, que tinha uma diferença de cerca de 70 mil euros. Acrescentou que ainda tinham 

considerado ver juridicamente se a Câmara podia adquirir a calçada e fornecer à empresa que tinha o 

preço mais baixo, mas como isto era um fracionamento de despesa, não o podiam fazer. Disse também 

que tinham concorrido cerca de 20 empresas e tinham ficado incluídas cerca de 8, e a empresa que tinha 

o preço mais baixo apresentava um valor quase 100 mil euros mais baixo que o preço base, o que era um 

bom sinal, mas agora iam ter de rever. Por fim, disse que no mesmo dia em que anularam o concurso 

tiveram de o lançar novamente e iam tentar encurtar os prazos ao máximo bem no novo procedimento.  

 ---------- Relativamente à questão dos acordos de execução e da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, 

disse que achava que podia estar mais alguma verba na rúbrica porque os acordos de execução previam 

em algumas áreas as calçadas e outros só se houvesse trabalho. Acrescentou que não tinha havido 

nenhum corte, podia era estar a mais na rúbrica por algum motivo, mas neste momento tinham um 

problema jurídico porque os valores dos acordos de execução não eram atualizados desde 2014, e com as 

alterações nos valores de mercado, mesmo aquilo que se estava a pagar por manutenção das escolas, 

pelo preço por metro linear de limpeza de bermas de ruas, pelas varreduras, eram valores já muito 

diferentes e não podiam fazer já alterações aos acordos de execução e tinham de enquadrar na nova 

metodologia e transferir a competência definitivamente. Acrescentou que isso era uma matéria que ia 

obrigar a um grande esforço com as juntas de freguesia, para perceberem onde é que podiam ou não ir, 

bem como o que é que se podia assumir dentro de um quadro financeiro que também tinha de ser 

discutido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Relativamente ao projeto Etosoto e à recuperação do aqueduto, referiu que o projeto que estava 

a decorrer não abrangia o solo do Etosoto, ou seja, era uma recuperação que não era até à totalidade da 

Mãe de Água, aquilo a que chamavam “O Poço da Mina”. Disse que a expectativa que tinham 

eventualmente, se a operação urbanística que estava prevista avançasse, era que pudessem imputar ao 

promotor a recuperação daquela parcela nos mesmos moldes e características técnicas impostas pela 

Direção Geral do Património Cultural (DGPC) para a recuperação daquele património. Acrescentou que o 
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que estava previsto, sem prejuízo de haver alguma vedação do espaço, era que não se cortassem acessos 

pedonais, e havia uma zona que poderia ficar para o estacionamento de viaturas, mas o objetivo do 

promotor, e até do próprio Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), era que não 

houvesse a concentração “devassa” completa de jipes que existia.    ------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à questão da Casa de Santana, explicou que era uma casa que ficava a seguir ao antigo 

dispensário de Santana que parecia estar quase a cair, e referiu que a mesma tinha levado uma vistoria 

por parte da Câmara e da Proteção Civil, onde se havia verificado que de facto uma parede podia estar 

em risco de cair, pelo que tinham notificado o proprietário para que efetuasse o procedimento de 

demolição, mas uma vez que o mesmo não o tinha feito, a Câmara iria efetuar a intervenção de 

demolição parcial daquela fachada e imputar o valor ao proprietário. ----------------------------------------------  

 ---------- Sobre a atualização do protocolo da piscina do Grupo Desportivo de Sesimbra, disse que a 

atualização tinha sido feita com base na atualização salarial dos funcionários que estavam efetivos e com 

base na taxa de inflação, que era o que estava previsto no protocolo. Ou seja, o valor que estava 

considerado percentualmente tinha sido calculado em função da atualização do salário mínimo mais a 

Taxa de inflação que já estava prevista no próprio protocolo. ---------------------------------------------------------  

 ----------  No que dizia respeito ao Porto Cais n.º 4, disse que era uma empreitada que já estava em 

execução, e sobre a rescisão do protocolo com a Ambigroup, SA, disse que era um protocolo com uma 

empresa que fazia depósito das viaturas que estavam abandonadas na via pública. ----------------------------  

 ---------- Relativamente ao protocolo com o Grupo Recreativo Escola de Samba (GRES) Bota no Rego, disse 

que agora havia um novo protocolo, e explicou que tinha havido um protocolo para a dinamização da 

escola de música do GRES Bota no rego, nomeadamente o “Bota Big Band”, mas entretanto tinha havido 

a decisão de dentro dessa associação ser criada uma nova associação, e nesse sentido tinha-se negociado 

com o GRES Bota no Rego a denúncia do protocolo que era para a área da escola de música, e o mesmo 

tinha passado a ser feito com a Associação Zana Batuta. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre o Posto territorial da Quinta do Conde, referiu que o protocolo que estava previsto no 

contrato administrativo era de todos o mais vantajoso do ponto de vista da relação entre o município e 

um órgão da Administração Central, porque previa que os projetos fossem pagos na íntegra, 

nomeadamente os projetos de arquitetura e os projetos de execução, e previa também que fosse pago o 

valor da intervenção pelo valor da empreitada. Acrescentou que neste momento estavam a aguardar o 

feedback sobre uma questão que tinham sido levantada pelo Comando Geral e pelo Comando Territorial 

de Setúbal sobre a possibilidade de ser construído o destacamento territorial de Setúbal também na 
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Quinta do Conde. Relativamente às áreas concessionadas e o valor dos toldos, disse que desconhecia 

completamente e achava que não havia nenhuma restrição aos valores que eram colocados pelos 

concessionários. Acrescentou que havia um valor da concessão que era pago à Agencia Portuguesa do 

Ambiente (APA) e outra parte à Autoridade Marítima, e no caso da Praia do Ouro, também à 

Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS), e referiu que tinha havido efetivamente um 

ligeiro alargamento das concessões, devido a uma decisão da Autoridade Marítima e sob as orientações 

da APA, para permitir que houvessem mais toldos face àquilo que eram as regras de distanciamento.  ---  

 ---------- Sobre a questão da cotação das praias, disse que a regra tinha tido a ver com o afastamento e 

com um cálculo sobre a maré alta e a maré baixa, mas só tinham sido consideradas as praias balneares e 

aquilo que estava definido nos Programas das Orlas Costeiras como praias balneares, o que significava, 

por exemplo, que na Lagoa de Albufeira era considerada a parte que tinha a concessão mais o 

remanescente, e na Praia do Moinho de Baixo era considerada a totalidade das concessões mais o 

remanescente, mas depois havia um intervalo que se chamava Amieira, que não estava considerado, e de 

seguida tinham um intervalo ainda maior entre o Moinho de Baixo e a Praia das Bicas, aquela que 

conheciam tradicionalmente por “Rio da Prata”. Disse também que a Praia da Foz não tinha número 

porque não era balnear, e que a Praia de Sesimbra tinha sido considerada nos mesmos moldes pelos 

números que tinham sido tecnicamente apresentados. Explicou que ninguém ia estar a contar o número 

de pessoas, a questão era que as pessoas deviam, se possível, previamente quando saíssem de casa, 

perceber se corriam o risco de ir para a praia, e quando chegassem tinham de perceber também que se a 

bandeira estivesse vermelha não poderiam entrar, mas ninguém ia lá estar com um “chicote” de plantão 

a impedir que as pessoas entrassem. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à distribuição de máscaras, disse que se tivessem alguma irresponsabilidade na 

gestão da Câmara Municipal, e o momento era propício a alguma demagogia e a alguns populismos, 

garantidamente que a Câmara teria condições para distribuir 200 mil máscaras nas caixas do correio, mas 

a decisão e a conclusão a que haviam chegado era a de que isso era uma medida meramente populista. 

Acrescentou que, o facto de as máscaras descartáveis serem utilizadas tecnicamente uma manhã ou no 

máximo durante um dia e depois irem para o lixo, tinha possibilitado a opção de fornecer todas as 

entidades que estavam na mesma linha dos serviços essenciais, fossem responsabilidade da 

Administração Central ou IPSS’s, bem como as unidades de segurança e as famílias que efetivamente 

estavam sinalizadas em parceria com as IPSS’s e com a rede partilhada ao nível da rede social. -------------  
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  --------- Referiu que a sinalização dessas famílias tinha sido muito menos criteriosa do que aquilo que era 

normal, porque se houvesse a indicação de uma família que por uma questão meramente conjuntural se 

encontrava com dificuldades, não se pedia papéis justificativos, e a opção tinha sido em não deixar faltar 

a todas as pessoas que estavam em situações de maior dificuldade e que estavam a ser acompanhadas 

por toda essa rede entre Câmara municipal, as juntas de freguesias, voluntários e IPSS’S. --------------------  

 ----------  Disse que também por opção da Câmara tinha sido disponibilizado um conjunto de máscaras 

descartáveis, cerca de 4 mil, aos bombeiros voluntários, sabendo que os mesmos também estavam com 

algumas dificuldades devido à quebra de receitas por causa do transporte de doentes não urgentes, para 

que pudessem vender essas máscaras ao preço de custo mas com regras, para que um agregado familiar 

com duas pessoas não pudesse levar 10 máscaras para ir comercializar aos preços especulativos que 

estavam no mercado nessa altura.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim, disse que todas as máscaras tinham sido vendidas e que os bombeiros tinham acabado 

por receber uma compensação face àquilo que tinha sido a sua diminuição na receita, e a partir de 

determinado momento, nem nas IPSS nem nas famílias, com exceção às famílias mais vulneráveis que se 

continuava a apoiar, tinha existido mais qualquer necessidade identificada.  -------------------------------------  

 ---------- Solicitou o uso da palavra o Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, Deputado 

Victor Antunes, que relativamente às questões colocadas pelo Deputado João Rodrigues a propósito dos 

acordos da Quinta do Conde, disse que as avalizações que faziam não eram segredo nenhum para o 

Presidente da CM que na altura que os havia assinado na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia 

do Castelo o havia alertado de que os valores para a remoção das ervas dos passeios eram insuficientes. 

Acrescentou que os acordos para a manutenção dos equipamentos de educação ainda não estavam 

assim tão desatualizados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à comemoração da elevação da Quinta do Conde a Vila, disse que se 

considerassem a inauguração do restaurante da Quinta do Conde como o início da mesma enquanto 

aglomerado urbano, podiam celebrar o dia 28 de novembro, já que o restaurante tinha sido inaugurado 

no dia 28 de novembro de 1978, ou também o dia 09 de outubro de 1985, quando a Quinta do Conde 

havia conquistado o estatuto de freguesia. Disse realmente podiam ter sido considerados os 25 anos da 

elevação da Quinta do Conde a Vila, cuja decisão havia acontecido a 21 de junho de 1995, mas a eficácia 

dessa decisão só havia ocorrido depois da publicação no Diário da República, a 31 de agosto, mas em 

todo o caso, iriam assinalar as 3 datas referidas com a inauguração do Miradouro do Cabeço do Melão, 

que já estava em fase adiantada de execução. ----------------------------------------------------------------------------- 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 26  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 61 de 64 

 

 

 ---------- Concluiu dizendo que registava com simpatia o interesse do GM do MSU pela Quinta do Conde e 

acrescentou que os membros da Assembleia de Freguesia podiam ter colocado essas questões na sessão 

que se havia realizado no dia 09 de junho. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio em seguida o Deputado Sérgio Faias, que relativamente à Cercizimbra e ao Lar 

Residencial da Quinta do Conde, disse que ontem tinha havido uma sessão da Assembleia Geral da 

Cercizimbra e o Conselho de Administração da mesma havia transmitido que estava muito otimista em 

relação ao avanço da obra e que em breve haveriam desenvolvimentos. Acrescentou que a Cercizimbra 

tinha sido reconhecida pela Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social (FENACERCI) 

para fazer a distribuição de todos os EPI’S para as restantes instituições da área sul de Portugal. ----------- 

 ----------  Sobre o aterro do Zambujal, disse que também tinham tido a oportunidade de visitar o local com 

elementos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o mesmo havia apresentado uma pergunta ao 

Governo sobre esse tema e tinham recebido a resposta recentemente. Acrescentou que todas as 

empresas que tinham estado a depositar resíduos no aterro tinham sido informadas de que aquele aterro 

tinha deixado de ser reconhecido pela APA, para efeitos de não permitir que continuasse a haver 

deposição no local, e que o processo estava a ter seguimento no Ministério Público com o inquérito e 

teria de se aguardar pelos “tempos” da justiça.- --------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Usou da palavra o Deputado João Rodrigues que disse que o Presidente não tinha respondido à 

questão sobre a celebração do Dia Mundial da Proteção Civil e da conferência de processos erosivos e 

movimento de massas da prevenção ao socorro. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em relação aos esclarecimentos prestados pelo Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do 

Conde, disse que tinha referenciado essa data pelo facto de se tratar das “bodas de prata” e porque tinha 

havido naquela altura mais do que um agregado populacional que havia passado a Vila, celebrando essa 

mesma data. Acrescentou que o Presidente da CM era como que o Presidente das 3 juntas de freguesia, e 

por esse motivo havia-lhe colocado as questões. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre o valor orçamental e o valor das receitas, disse que a receita tinha sido abaixo do que 

estava previsto orçamentalmente, e acrescentou que ainda não tinha percebido se havia coisas que não 

tinham sido feitas ou se tinha sido orçamentado excessivamente. --------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou novamente da palavra o Presidente da CMS, que disse que já tinha estado no papel do 

Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde e considerava que o mesmo tinha sido muito 

benévolo porque aquelas questões tinham de ser colocadas em sede própria. Acrescentou que neste 

momento era Presidente da CM, e mal dele se fosse Presidente de 3 juntas de freguesia, porque as 
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mesmas eram órgãos completamente independentes e a ideia de que dependiam do município era 

completamente errada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente aos esclarecimentos feitos pelo Deputado Sérgio Faias, disse que desconhecia a 

questão da obra, e se houvesse financiamento então seria ótimo. A Câmara já havia comparticipado em 

muitas ocasiões, particularmente nos últimos orçamentos participativos em que sempre havia colocado 

verba para avançar com aquela obra. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre a distribuição dos EPI’S, disse que também desconhecia essa situação, e o que podia dizer 

da informação que tinha era que a própria Cercizimbra continuava, no quadro das autarquias locais e 

principalmente das juntas de freguesia, a pedir apoios e às vezes EPI’S. -------------------------------------------- 

 ---------- Quanto à questão do Dia Mundial da Proteção Civil, disse que aquele tinha sido o dia em que 

tinha sido possível a participação de um conjunto de intervenientes, mas principalmente da Secretária de 

Estado da Proteção Civil. Acrescentou que sendo um dia da Proteção Civil havia sempre uma série de 

iniciativas em simultâneo em todos os Concelhos, e por terem escolhido o dia 3 de março conseguiram 

ter a sala completamente cheia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Vereador José Polido que após cumprimentar todos os presentes 

começou por responder à questão colocada pelo Deputado José Guerra relativamente ao subsídio no 

valor de 160 mil euros que tinha sido atribuído a uma associação animal de fora do Concelho de 

Sesimbra, e explicou que o valor do subsídio era de 750 euros por mês, ou seja, 6 mil euros ao ano para a 

Associação O Cantinho da Milu que estava sediada em Setúbal. Acrescentou que ele próprio tinha ido 

verificar as competências da associação e que no dia 15 tinha recebido um email da Associação Bianca, 

porque tinha sido solicitada a recolha de 7 gatos em Setúbal, e a própria tinha recomendado a Associação 

“O Cantinho da Milu” pelo facto de não fazer recolhas fora do Concelho de Setúbal. --------------------------- 

 ---------- Relativamente ao atraso da contagem da água e ao pagamento das faturas, disse que sempre 

tinham feito acordos de pagamento e não era agora pelo facto da pandemia que iam deixar de fazer, pelo 

contrário, ainda haviam reforçado esses acordos de pagamento com isenção de juros até dia 30 de junho.

 ---------- Sobre as questões da limpeza e da sujidade, disse que de facto também andava pelo Concelho e 

não lhe agradava ver certas coisas ao lado dos contentores, mas não era assim tão pessimista e sabia 

aquilo que faziam e daí que, assim como a Deputada Paula Rodrigues tinha referido, a limpeza das praias 

tivesse permitido a atribuição dos galardões às praias de Sesimbra. Acrescentou que em 2019 tinham 

recolhido 1528 toneladas de monos, e este ano, durante o mesmo período e em plena pandemia e com 

os serviços reduzidos, tinham recolhido 2344 toneladas de monos, ou seja, mais 53% do que no período 
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homólogo, e isso demonstrava o esforço que os funcionários da Câmara tinham tido na recolha desses 

elementos que mesmo assim não era suficiente. Disse também que os contentores causavam alguns 

problemas para quem circulava nos passeios, e algumas pessoas queixavam-se que eram demasiados 

contentores e outras queixavam-se que alguns contentores não tinham tampa, mas o facto era que todo 

o trabalho que tinha sido feito colocava Sesimbra no 1.º lugar da reciclagem ao nível da Península de 

Setúbal, e os últimos dados que tinham demonstravam a quantia de 66,94 quilos por habitante, muito à 

frente do segundo e do último classificado, nomeadamente o Concelho de Palmela com 58,6 quilos por 

habitante e o Concelho do Montijo com 43,3 quilos por habitante. Esses dados demonstravam o nível do 

trabalho que estava a ser feito e o trabalho que estava a ser coordenado com a Amarsul, fruto quer da 

divulgação, quer do trabalho de campo que faziam em conjunto. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto à questão do Revisor Oficial de Contas e da avaliação dos bens colocada pelo Deputado 

João Pólvora, disse que realmente estavam a ser benévolos na avaliação porque o próprio é que devia de 

reavaliar esses bens e dizer qual era o impacto das contas do Município. Disse também que se o 

Deputado consultasse as contas poderia verificar que estavam inventariados bens, tais como quadros, 

molduras, quadros das escolas antigas, entre outros. Acrescentou que esses elementos tinham sido 

introduzidos na contabilidade do Município aquando da introdução da contabilidade propriamente dita 

em 2002, e tinha sido desde essa data que cerca de 90% desses bens estavam ali sem ser valorizados, o 

que se calhar era pela razão de não terem significado nenhum nas contas do Município.  --------------------- 

 ---------- Referiu que estavam indicados outros bens e esses sim tinham impacto e se calhar negativo para 

as pessoas, nomeadamente, imóveis e também um terreno para o depósito na Azóia que não estava 

valorizado, e perguntou de que é que servia pagar a um avaliador para avaliar o terreno da Azóia se o 

mesmo não podia ser amortizado e iam ter um terreno que não podiam vender. Disse que também 

estavam indicados os emissários que eram para ir para a antiga estação e que neste momento até já 

estavam cedidos à Simarsul, e estava também indicado um reservatório no Casalão. Acrescentou que se 

inventariassem o reservatório iriam incorporar custos na fatura da água e teriam de subir o tarifário para 

equilibrar as contas se não a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos obrigaria a aumentar.

 ---------- Tomou o uso da palavra a Presidente da AMS, que referiu que tinha existido o inconveniente de 

não terem tido uma abordagem à Atividade Municipal em tempo oportuno e por esse motivo o debate e 

a participação de hoje tinha sido organizada de forma diferente. ----------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, agradeceu a todos a cooperação e a capacidade de síntese que haviam demonstrado.

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, foi encerrado o “Período da Ordem de Trabalhos”, e foi 
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solicitado pela Deputada Paula Rodrigues a dispensa da leitura da ata em minuta da presente reunião, 

que aqui se dá como inteiramente reproduzida para todos os devidos e legais efeitos, tendo a mesma 

sido considerada aprovada, por unanimidade, procedendo-se à respetiva assinatura. -------------------------- 

 ---------- Seguidamente, a Presidente da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão eram duas 

horas e trinta minutos do dia vinte e sete de junho de 2020. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, pelos Secretários e 

pelos Membros que o desejarem fazer. 

   

 

 

 

 


