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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SESIMBRA, 

REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2020 

 

 ---------- Aos trinta dias do mês de julho 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. Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel, no Cabo Espichel – concessão de exploração, 

fixação das respetivas condições gerais e autorização de delegação de competências no Turismo de 

Portugal, IP para a dinamização e tramitação do respetivo procedimento de concurso público. ----------- 

 ---------- 2. Contratação do empréstimo de longo prazo (8 anos) até 1 398 000 Euros (um milhão 

trezentos e noventa e oito mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

Francisco Manuel Firmino de Jesus, bem como dos Vereadores Sérgio Manuel Nobre Marcelino, Américo 

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

 ---------- Justificou a ausência da Vice-Presidente, Felícia Maria Cavaleiro da Costa e do Vereador José 

Henrique Peralta Polido, por se encontrarem de férias. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou em seguida que a Deputada Bertina Pereira João Duarte informara que não podia 

comparecer por motivos profissionais, estando presente, em sua substituição, o Deputado Faustino 

Marques. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

informou que tinha ocorrido um acidente no Porto de Peniche com um pescador da embarcação “Carlos 

e Gaspar”, de Sesimbra, que caíra à água tendo tido um impacto na embarcação, tendo sido transportado 

de helicóptero para o Hospital de S. José, e que se encontrava em coma induzido depois de uma 

intervenção cirúrgica realizada hoje. O Deputado deixou uma nota de desejo de rápida recuperação e 

melhoras para este pescador. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS agradeceu a informação e disse que todos os Deputados estariam de acordo 

com este cumprimento da Assembleia Municipal que não era mais do que uma mensagem afetiva e 

sentida por este pescador sesimbrense e também uma saudação à família que cooperava de uma forma 

direta nesta situação. Solicitou que o Deputado Sérgio Faias pudesse ceder os contactos para que fosse 

formalizada esta Saudação.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Prosseguindo os trabalhos, a Presidente disse não ter sido rececionado qualquer pedido de 

inscrição para intervenção no “Período de Intervenção Aberto aos Cidadãos”, dando início em seguida, ao 

“Período da Ordem do Dia” com o 1º ponto da Ordem de Trabalhos: “Santuário de Nossa Senhora do 

Cabo Espichel, no Cabo Espichel – concessão de exploração, fixação das respetivas condições gerais e 

autorização de delegação de competências no Turismo de Portugal, IP para a dinamização e tramitação 

do respetivo procedimento de concurso público”. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que na sessão realizada no passado dia 20 de julho, tinha sido tomada uma atitude de 

grande consensualidade de que este assunto necessitava de uma maior ponderação, atendendo a que 

haveria, entretanto, uma reunião ao nível da Câmara Municipal de Sesimbra e dos representantes da 

Confraria, tendo-se achado por bem que este assunto tivesse saído dessa Ordem de Trabalhos e que 

transitasse para uma reunião futura, o que acontecia hoje. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse ainda que, independentemente de haver já uma consensualidade relativamente aos Líderes 
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dos Grupos Políticos e toda a Assembleia, tivera de haver, da parte da CMS, uma solicitação formal para 

que este ponto tivesse sido retirado da Ordem de Trabalhos. Informou que depois de terem sido 

rececionados todos os documentos referentes a esta matéria, os mesmos tinham sido divulgados a todos 

os Deputados para que pudessem conhecer a nova documentação respeitante ao Santuário do Cabo 

Espichel, estando hoje presente a votação uma nova solicitação da parte da CMS. ------------------------------ 

 ---------- Interveio o Presidente da CMS que cumprimentou todos os presentes e disse que na sequência 

da última sessão da Assembleia Municipal, este processo era objeto de discussão quase diária em dois 

planos: um plano jurídico com as equipas jurídicas, quer da parte da Câmara Municipal, do Turismo de 

Portugal e da Confraria, e um plano mais político, no sentido de se tentar chegar rapidamente a um 

consenso e a uma plataforma de entendimento com os responsáveis da Igreja. Disse que na reunião 

ocorrida com a Diocese, tinha sido entendimento da mesma, tendo dado orientações à equipa de 

advogados que a acompanhava, para que se resolvesse rapidamente este assunto neste modelo e que 

era o que estava presente à AMS. A matéria objeto de deliberação no essencial, resultava de uma opção 

que tinha sido colocada logo no início mas que há época, o entendimento da Confraria tinha sido de que 

a mesma não teria quórum para ser Entidade concedente numa operação desta dimensão e neste 

momento estava a propor uma operação de concessão da Ala Norte mais parte da Ala Sul, sendo que a 

Ala Norte seria uma operação única de Concurso Público de concessão onde haveria dois concedentes. A 

CMS com mais de 70% da área a concessionar e a Igreja com pouco mais do que 25%, o que correspondia 

também à Ala Sul da concessão. Referiu que neste momento se estava a estabilizar com o Turismo de 

Portugal, as questões jurídicas do Caderno de Encargos e as consequências do ponto de vista daquilo que 

seria a concessão da parte da Confraria ao potencial Concessionário. ----------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente disse que aquilo que era presente hoje, não era nem mais nem menos do que aquilo 

que era uma versão daquilo que tinha sido equacionado no início, a ser concretizada no REVIVE com o 

Cabo Espichel ainda na posse do próprio Estado Português e que seria o Município concessionar toda a 

Ala Norte e a Igreja concessionaria parte da Ala Sul numa operação única. Referiu que o município de 

Sesimbra não tinha um plano B mas tinha ainda uma margem que seria que se a operação conjunta não 

funcionasse, poder-se-ia ainda ir a jogo, numa operação, não através do Turismo de Portugal mas 

provavelmente só da Câmara Municipal, da concessão da Ala Norte. Respondendo à questão levantada 

pelo Deputado Lobo da Silva na última sessão, disse que o Protocolo existente não tinha efeito nenhum 

neste momento e que teria de ser feito um novo Protocolo que estabilizasse também aquilo que eram as 

responsabilidades do município face áquilo que eram os ónus de direito da aquisição realizada ao Estado 
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Português e que isso iria ter de ser estabilizado em Protocolo. Disse ainda que, na sua opinião, não se 

justificava nesta fase, avançar-se para um Protocolo sem se perceber qual seria o resultado do Concurso. 

Disse que se o mesmo corresse bem, o Concessionário teria o mesmo ónus que teria na versão da Câmara 

ter um Direito de superfície e de lançar um Procedimento enquanto titular da Ala Norte de pleno direito e 

da Ala Sul com Direito de superfície como uma única Entidade. Se não houvesse, com certeza que o ónus 

da Ala Sul recairia sobre o município, o que já iria acontecer, e que a CMS assumia fazer a parte interior 

com todo o programa de execução já definido e pagar até os Projetos à Confraria e que teria de ser bem 

analisado caso não houvesse um promotor, em que teria de se avançar com um Protocolo diferente e 

assumir apenas aquilo que eram as responsabilidades de reabilitação, fachadas e coberturas da Ala Sul, 

ou seja, mais intervenções em termos estruturais do que de interior e daquilo que seria o Programa base 

de ocupação que ficaria afeta à Igreja. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse ainda que aquilo que se trazia hoje a deliberação era a mesma delegação de competências 

no Turismo de Portugal com a planta naquilo que dizia respeito à propriedade plena da Câmara Municipal 

que era a Ala Norte. Disse ter sido feito também com o Turismo de Portugal e ainda com um contacto 

com a empresa que tinha realizado o estudo de viabilidade económica (Colliers Internacional), uma 

repartição daquilo que seria o prazo de concessão e os montantes afetos a cada uma das áreas e que 

neste momento, não havia outra opção, esperando-se que tudo corresse bem. --------------------------------- 

 ---------- O Presidente disse ainda que do ponto de vista da Câmara, tinham ficado salvaguardados alguns 

interesses em que poderiam estar colocadas em causa um conjunto de exigências que estavam a ser 

colocadas pela Confraria nesta fase final e que não se sentia confortável nem satisfeito porque numa 

operação lançada por um concedente era completamente diferente de lançar uma operação por dois 

concedentes e qualquer promotor se sentia muito mais confortável em ter um interlocutor do que dois 

interlocutores para uma mesma operação. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para terminar, disse que ainda durante a manhã do dia de hoje, a Autarquia havia sido 

confrontada com a notícia publicada no jornal “Setubalense” que dava nota do desconforto manifestado 

pela Comissão Executiva do Turismo de Portugal, pelo facto de ser evidenciado e noticiado que este 

atraso se devera ao Turismo de Portugal não ter conseguido estabilizar as consequências que, 

eventualmente, poderiam estar em causa naquilo que seria esta relação entre a CMS, a Diocese e um 

possível promotor. Salientou que esta situação não era verdade e que o Turismo de Portugal até tinha 

vindo a ser bem pressionante daquilo que eram as duas Entidades. Disse que o atraso se devia a esta 

necessidade de acordo entre o Município e a Confraria, para que o Turismo de Portugal pudesse lançar o 
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Procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que a bancada da CDU iria votar esta proposta favoravelmente e que reconhecia que este era um 

momento de grande importância, ou seja, parecia que se estava no princípio do fim mas que na realidade 

também eram reconhecidos os passos seguintes. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que quando se falava deste desejo, estava-se a reafirmar Sesimbra e a sentir que o 

Santuário merecia esta evolução inestimável e histórica ou seja, a sua recuperação. ---------------------------  

 ---------- Referiu que este interesse público existia desde 1950 e era um interesse a nível nacional, uma 

Portaria de 1973 que transforma toda aquela zona como não edificável. Relativamente a esta matéria, 

disse que se podia afirmar que o caminho da História havia sido longo e difícil entre as partes envolvidas 

e no que dizia respeito à recuperação do Cabo Espichel, ficava aqui a verdade dos factos plasmado ao 

longo do seu historial. Foi sempre a Autarquia que assumiu esta responsabilidade de procurar, em 

parceria com as entidades envolvidas, nomeadamente da Confraria do Cabo, Estado e Governo, o 

objetivo de encontrar soluções mas era importante perceber que havia o Decreto Nº 40/95 já referido na 

anterior sessão e que o Santuário era propriedade da Confraria da Nossa Senhora do Cabo e esta 

pretendia doar a Ala Norte ou seja, sobre este compromisso, doaria a Ala Norte para que a recuperação 

de todo o conjunto fosse desenvolvido através do Estado. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que se tinha assistido a uma sucessão de atos e compromissos que tinham transitado entre 

Governos e políticas e hoje estava-se a chegar ao desfecho destes acontecimentos. Disse ainda que a 

Câmara Municipal de Sesimbra adquirira uma doação, que o Estado havia recebido, por 380.000€, ou 

seja, a juntar-se a este ónus a recuperação que o senhor Presidente da Câmara havia falado sobre a Ala 

Sul ainda com contornos por explicar, se seria também o interior ou se seria só a recuperação do exterior 

mas também tinha este ónus a somar. Disse que a recuperação da Casa da Água, orçada em mais de 

140.000€, havia incluído também a recuperação de todo aquele espaço a ser promovido pela Câmara 

Municipal de Sesimbra. Agora estava também a ser desenvolvido trabalho no que dizia respeito à 

recuperação dos aquedutos e também um grande investimento da Câmara Municipal e a clara vontade 

do município de se encontrar e viabilizar uma solução. ------------------------------------------------------------------   

 ---------- O Deputado deixou ainda a nota de que teria de se realçar a valorização técnica e processual de 

todos os Técnicos do Município, e que tinham sido muitos ao longo dos anos e que haviam acompanhado 

os indicadores estratégicos lhes tinham dado um corpo nas suas apreciações e Pareceres. -------------------   
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 ---------- Para terminar, e atendendo à importância do assunto, a bancada da CDU solicitou ao Executivo 

da Câmara que fosse dando conhecimento dos pontos de situação do processuais e as suas várias fases a 

esta Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

solicitou um esclarecimento relativamente à intervenção do Presidente da CMS. Disse ter percebido que 

iria ao REVIVE apenas a Ala Norte, pertença da Autarquia, mas que após as explicações do Presidente 

percebera que a Ala Sul tinha duas Entidades interessadas e que não percebera se também esta Ala iria 

ao REVIVE em nome da Confraria ou da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Presidente da CMS disse que a Assembleia só tinha de autorizar aquilo de que a Câmara era 

proprietária porque neste momento não havia Direito de Superfície e já tinha sido estabilizado de que 

não haveria e aquilo que a Câmara iria autorizar era que o Turismo de Portugal pudesse concessionar a 

parte da Ala Norte numa operação de Concurso e o que iria jogo na mesma operação, seria a parte da Ala 

Sul em que o concedente era a Confraria, ou seja, o que iria a jogo seria toda a área que estaria prevista 

na versão trazida à anterior sessão da AMS com a nuance de não ir com a titularidade de posse plena da 

Câmara mas com dois concedentes. Disse ainda que para a CMS, fazia sentido que assim fosse, ou seja, 

dar corpo à operação e por outro lado, pelo facto de ser uma operação em conjunto, “obrigaria” um 

potencial Concessionário a reabilitar também toda a Ala Sul no seu exterior e que caso assim não fosse, a 

Autarquia manteria o ónus do Estado que não estava registado na Conservatória, mas estava aquilo que 

tinha sido a condição de aquisição por parte da Câmara Municipal ao Estado Português que era assumir 

aquilo que era a responsabilidade do Estado que eram as obras de reestruturação da Ala Sul, ou seja, se a 

operação corresse bem, todos ficariam a ganhar. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado João Rodrigues que disse poder concluir que o valor total da prestação 

mensal global do futuro Concessionário se manteria igual. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente da CMS disse que se manteria igual à trazida inicialmente. -------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Paulo Caetano que cumprimentou todos os presentes e disse 

que a sua intervenção vinha na sequência da intervenção do Deputado João Valente, na qual se revia em 

grande parte, e enalteceu o esforço que a Câmara Municipal tinha feito ao longo de muitos anos para que 

finalmente se conseguisse chegar a este momento que correspondia a um anseio de muitas pessoas, para 

começar, da própria população do município que se revia e sentia aquele local de uma maneira muito 

especial e que genuinamente e muito naturalmente, lamentava muito o estado de degradação que todo 

aquele Santuário tinha sofrido ao longo de muitos anos. Referiu que ver a possibilidade de haver 
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reabilitação do local e o usufruto mais pleno de todo aquele sítio era um desígnio que correspondia aos 

anseios da população e a Câmara Municipal tinha feito o seu papel porque havia defendido aquilo que 

era sentido pela população. O Deputado disse também querer reconhecer, pois não tinha sido apenas a 

Câmara Municipal que ao longo de muitos anos havia “lutado” para que se chegasse a esta situação de 

finalmente se poder ver uma luz ao fundo do túnel e que era justo reconhecer muitas pessoas de 

Sesimbra, umas anónimas e outras não tão anónimas que, ao longo destes anos tinha feito todos os 

possíveis para manter este assunto vivo para que não morresse, reclamando intervenções e vontades, 

alertando para a necessidade e desejos da população, que não era só das populações dos vários 

Municípios e Paróquias que faziam a sua celebração religiosa no Cabo Espichel mas de muita gente. ------  

 ---------- Referiu que gostaria de destacar que uma das pessoas que muito tinha lutado por isto, de uma 

forma muito autónoma e até independente, que era o concidadão Carlos Sargedas e era merecido que 

fosse reconhecido o papel que tinha desempenhado ao longo do tempo em manter este assunto vivo nos 

média, nas televisões nacionais, com eventos e iniciativas, sendo justo este reconhecimento. Até te acho 

que era justo conhecer-se que para além de muitas outras pessoas em particular, este Sesimbrense muito 

tinha feito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

disse que no passado dia 20 de julho, o PSD havia dito que não se sentia confortável com o documento 

que a Câmara tinha trazido. Disse que a bancada não se sentia confortável porque havia um problema 

chamado Confraria e que todos haviam percebido o porquê da sua intervenção relativamente a essa 

matéria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que hoje era trazida a mesma questão do Cabo Espichel que teria de ser colocado no 

Programa REVIVE através do Turismo de Portugal mas poderia dizer-se que seria colocado o que era 

nosso, pois a Ala Norte tinha custado 380.000€. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse esperar que se encontrasse um investidor com interesse nos moldes em que era colocado o 

Santuário nesse mesmo Programa Revive e que a Confraria, que até há pouco tempo era um parceiro 

fundamental neste processo, não viesse a criar problemas de maior e que se pudesse “levar o barco a 

bom porto”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  

 ---------- Disse que era tudo mérito do trabalho desenvolvido ao longo dos anos pela Câmara Municipal de 

Sesimbra sobre a sobre a recuperação do Cabo Espichel e que, coerentemente com o que tinha sido dito 

no dia 20 de julho, o voto do PSD a este Processo seria favorável, ficando sempre com a ressalva, 
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esperando que a Confraria repensasse o seu comportamento para com a Câmara de Sesimbra e que não 

visse na Autarquia, um mal-amado porque se tivesse tido algum “casamento” com o Governo que não 

tivesse corrido bem, não teria de ser a Autarquia a ser penalizada por isso. --------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a apalavra ao Deputado Sérgio Faias que disse que o PS via com alguma satisfação a 

existência de uma solução, independentemente dos títulos e dos registos, deste momento que era dos 

sesimbrenses e que ao longo dos anos tinham visto esta situação a agravar-se e que agora teria uma 

solução. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que apesar dessa satisfação, era com alguma deceção que via este desfecho porque 

considerava que a solução que estava em cima da mesa há alguns dias atrás havia criado alguma 

expectativa que avançasse e que não se havia concretizado, deixando algum desapontamento porque 

aumentava o risco de existirem interessados na concessão. -----------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado questionou se iria haver um Concurso único em simultâneo e não dois Concursos em 

separado em que haveria 2 concedentes. Perguntou também se o Caderno de Encargos seria um único 

com condições únicas e se todas as restrições que Confraria estava a colocar acabariam por perder efeito 

com a adoção deste Caderno de encargos. Disse que não se percebia muito bem esta posição e que a 

mesma, acabava até por fragilizar aquilo que seria os interesses da Confraria, não sabendo os 

pormenores em concreto porque apesar de irem receber totalmente a renda que depois o concessionário 

venha a pagar um conjunto de investimentos a que a Câmara já se tinha disponibilizado para fazer e que 

não iriam ser feitos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado João Valente que realçou que a bancada da CDU estava a 

aproveitar esta oportunidade para ressalvar que mais do que o desenvolvimento turístico e cultural que 

estava a ser levantado, importava dar ao Cabo Espichel, a dignidade que merecia, mantendo a sua 

génese, sendo importante que as suas tradições e costumes fossem valorizados e se continuasse a utilizar 

aquele espaço por todas as pessoas que se encontravam ligadas a ele. --------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Presidente da CMS que disse que haveria um único procedimento concursal com duas 

Entidades concedentes, sendo o mesmo que a Câmara concessionar um edifício com três frações, duas 

delas da CMS e a outra da Confraria. Disse que o Caderno de Encargos se manteria inalterável e que havia 

condições resolutivas que eram impostas aos concorrentes e que resultavam já dos anteriores Concursos 

do REVIVE, havendo um conjunto de imóveis que tinham sido foram concessionados e que também 

mantinham um espírito ligado à religião e que a Igreja tinha aceitado. Referiu que a única coisa que tinha 

estabilizado ainda durante o dia de hoje foi que a condição resolutiva resultava sobre os dois 
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concedentes, quer sobre a Ala Norte, quer sobre a Ala Sul e estava a falar-se de situações meramente 

gravosas, não havendo aquelas questões que pouco se poderiam tipificar. ----------------------------------------  

 ---------- O Presidente disse que se tratava de um retrocesso e que a impressão da CMS era que, lançar 

uma operação com dois concedentes não era tão confortável para um Promotor como uma operação 

lançada por um único concedente, havendo aqui uma relação que teria de ser tripartida entre um 

concessionário e dois concedentes e que o Turismo de Portugal não via esta situação com maus olhos e 

que a via melhor do que se houvesse uma solução em que não houvesse um Protocolo ou um contrato 

que fosse mais dúbio para um qualquer Promotor. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que esta tinha sido a decisão tomada pela Diocese, numa altura em que a Autarquia fizera 

os contactos mais políticos e que havia sido diretamente transmitida à equipa de advogados que estava a 

negociar também com a equipa de advogados da Câmara Municipal. -----------------------------------------------  

 ---------- O Presidente afirmou não saber se a solução seria a melhor e que tinha estas dúvidas, mas não 

tinha conhecimento técnicos que o permitiam afirmar, mas parecia-lhe mais frágil e que se esta solução 

resultasse com um ou mais Promotores interessados, traria muitas mais garantias para a CMS do que a 

solução de um Protocolo e um contrato de Direito de superfície com todas as cláusulas resolutivas dos 

prazos das obras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que neste momento, a Autarquia não iria estabilizar nenhum Protocolo relativamente 

áquilo que era o compromisso da Câmara que resultava da aquisição ao Estado Português por 3201.000€, 

uma vez que só faria sentido depois de todo este processo estar encerrado, com ou sem Promotor. ------  

 ---------- Disse que aquilo que poderia assumir e transmitir à Diocese era que se a operação resultasse, 

independentemente dos prazos, a CMS queria ver o Cabo Espichel recuperado e assumiria aquilo que era 

o seu compromisso, ou seja, reabilitar internamente os cerca de 45% que ficariam afetos à Confraria com 

o programa funcional com uma estimativa de custos que rondavam os 600.000€ de intervenção interior 

na parte que ficava afeta à Confraria. Referiu que se a operação não corresse bem, teria de se negociar 

porque a CMS não teria condições de fazer todas as obras na Ala Sul nem as obras de estruturais, 

nomeadamente fachadas, coberturas e vãos, e assumir aquilo que era uma versão mais minimalista que 

também estava acometida áquilo que tinha sido a responsabilidade do Estado Português e que não tinha 

sido executada.Disse ainda que, independentemente da simpatia político-partidária, quer fosse de um 

Partido, da comunidade em geral ou de pessoas em particular, seria feito um esforço para que esta 

solução resultasse, quer fosse agora no REVIVE ou o município lançar uma operação estritamente para a 

Ala Norte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Disse ainda que o Turismo de Portugal estava otimista quanto a eta operação, e achavam que 

Sesimbra, neste momento, tinha notoriedade do ponto de vista de investimentos, sobretudo desta 

natureza. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente disse concordar com aquilo que tinha sido dito pelo Deputado Paulo Caetano, 

particularizando que o Carlos Sargedas havia tido um papel fundamental mas que também não ficaria 

bem consigo mesmo se não dissesse que tinha havido uma pessoa com um papel preponderante e que 

tinha sido o rosto de um conjunto de iniciativas que chamaram a atenção mas que essa atenção, 

infelizmente, só tivera resultado numa instituição chamada Câmara Municipal de Sesimbra, que 

negociara com a AXL um terreno da zona envolvente e que só tinha sido concretizada, formalmente, a 

escritura e que também havia sido essencial, há um mês e meio atrás mas que tinha sido negociado há 

vários anos. Disse ter sido a CMS a investir naquilo que era possível, como a vedação, nos caminhos, na 

iluminação, na Casa da Água, no cercado da horta, no estacionamento e agora mais recentemente, no 

Aqueduto e que ainda teria que levar para lá a rede de saneamento que não está concluída e que se 

houvesse um Promotor, a Autarquia teria de investir e não querendo fazer um juízo em causa própria, 

também havia um rosto que representava todos aqueles que estavam nesta casa porque tudo tinha sido 

feito na sua gestão e essa pessoa era Augusto Pólvora. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal de Sesimbra deliberou, sob proposta da Câmara 

Municipal, por unanimidade, autorizar a celebração de contrato de delegação de competências com o 

Turismo de Portugal, IP para aquela entidade, elaborar e aprovar as peças do procedimento do concurso 

de concessão de exploração da Ala Norte do “Santuário da Nossa Senhora do Cabo”, no Cabo Espichel, 

Sesimbra, em respeito pelas condições gerais fixadas pela Assembleia Municipal, bem como proceder à 

abertura e divulgação do Concurso Público, conduzir e tramitar o procedimento e tomar a decisão de 

adjudicação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Teve início o ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, “Contratação do Empréstimo de Longo 

Prazo (8 anos) até 1.398.000 euros (um milhão trezentos e noventa e oito mil euros)”. ---------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse que esta matéria havia “baixado” à Comissão coordenada pelo 

Deputado João Rodrigues por sua solicitação para apreciação prévia. Fez ainda questão de registar a 

cooperação de todos os Deputados desta Assembleia, bem como também da parte da CMS e respetivos 

serviços para que fosse encontrada uma forma de colocar esta matéria na Ordem de Trabalhos desta 

sessão.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado João Rodrigues que disse que ontem tinha sido realizada 
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uma reunião, na qual haviam sido colocadas várias questões, nomeadamente sobre os equipamentos, 

apesar de todos eles já constarem nas GOP`s. Disse que também havia sido colocada uma questão sobre 

o valor do empréstimo e que em comparação com o valor previsível de amortizações bancárias ao longo 

do ano em que o valor do empréstimo, era muito inferior ao valor das amortizações que iriam ocorrer dos 

empréstimos que estavam em curso, ou seja, o endividamento até ao final do ano não seria aumentado 

por este facto, sendo até reduzido. Disse também que tinham sido colocadas questões sobre a 

necessidade de haver mais equipamentos, tendo o Vereador José Polido explicado que, para além deste 

empréstimo, havia já rúbricas nas GOP`s de cerca de 950.000€ e que não seria preciso recorrer a 

financiamento porque havia forma de financiar a nível da própria gestão da Câmara. --------------------------  

 ---------- O Deputado referiu que tinha sido pedido, para que no futuro, se fosse possível, ser recebido 

mais em pormenor, as designações que estavam em causa e não só uma referência às GOP`s. --------------   

 ---------- Disse ainda que na formalização deste empréstimo, ao nível da seleção das Entidades, tinha sido 

detetada uma situação divergente daquilo que havia sido solicitado às Entidades bancárias, ou seja, tinha 

sido enviado a todas, um ofício de consulta onde era referido que fosse indicado um spread com uma 

referência a uma taxa de juros variável indexada à Euribor a 6 meses, sendo necessário respeitar aquilo 

que era indicado pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que o próprio relatório de análise das propostas referia o seguinte no ponto 1: “Da análise 

das propostas conclui-se que das sete Instituições Financeiras consultadas, todas concedem crédito em 

conformidade com os ofícios de consulta.”, não sendo este ponto verdade, pois as Entidades indicavam o 

spread à Euribor, não a 6 meses mas a 12 meses, ou seja, era diferente. -------------------------------------------  

 ---------- Era evidente que no momento atual, as mesmas eram negativas e o impacto era “0” porque para 

efeitos de apuramento do juro do empréstimo, como a taxa de referência era inferior a zero, a taxa de 

juro aplicada era o próprio spread mas estava a falar-se de um empréstimo de médio/longo prazo de 8 

anos e não se sabia o que aconteceria daqui a 1 ou 2 anos, pois a situação atual estava muito 

imprevisível. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- O Deputado disse que esta situação poderia ter um impacto no futuro porque como eram 

indexantes diferentes, poderia acontecer, a determinada altura, o que tinha sido indicado passasse a ser 

positivo e o outro ainda fosse negativo, isto é, estaria a crescer ao spread, um indexante com um valor 

positivo, enquanto todas as outras Entidades tinham apresentado a sua proposta e poderia ainda estar 

negativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O Deputado disse que o MSU entendia que era preciso respeitar sempre aquilo que era idealizado 

e pensado, que eram os princípios e que sabia que daria algum trabalho mas propunha uma nova 

consulta às Entidades e que fossem indicadas as taxas em função do indexante indicado e que não seria 

um custo mas um investimento naquilo que eram os princípios. ------------------------------------------------------ 

 ---------- Interveio o Presidente da CMS que disse ter sido confrontado com esta situação durante a manhã 

de hoje e que era percetível que ninguém se tinha apercebido da mesma durante toda a análise do 

Procedimento, incluindo os Técnicos, o Vereador responsável nem a própria CMS aquando da sua 

deliberação. Disse haver um lapso e que a Câmara havia visto se, juridicamente, seria sanável. Referiu 

que os procedimentos de consulta para empréstimos não se regiam pelo CCP normal de uma empreitada 

ou aquisição de serviços mas que, no entanto, havia o visto do Tribunal de Contas. Havia alguma 

jurisprudência sobre estas situações e a CMS tinha um caso desses, ocorrido em 2012. -----------------------  

 ---------- Disse que de certeza que esta situação não tinha sido feita de forma propositada por parte dos 

Técnicos da Autarquia e que ainda bem que tinha sido detetada pelo Deputado João Rodrigues. Por esse 

facto, parecia bem que tendo sido detetado este lapso na avaliação do Procedimento, curiosamente com 

a Entidade que ganharia o mesmo, não sabia se seria feito um novo procedimento ou se esta proposta 

seria excluída, mas que a Câmara iria solicitar a retirada da proposta. ---------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse que teria de ser a própria Câmara Municipal a diligenciar esta situação 

junto da Assembleia Municipal, alegando uma maior perceção daquilo que tinha sido o envio da 

documentação à AMS, solicitando que este assunto fosse retirado da Ordem de Trabalhos. ----------------- 

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

que na reunião da Comissão “5” realizada ontem, o Coordenador da mesma, o Deputado João Rodrigues, 

havia explicado sucintamente o que se passara e também transmitira a sua posição enquanto membro do 

MSU.  --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado disse que na reunião de ontem, haviam sido colocadas algumas questões pelos 

membros da CDU, tendo sido explicadas pelo Vereador José Polido, ficando os presentes esclarecidos. 

Disse que os membros da CDU haviam sido os que tinham levantado e colocado a questão relativamente 

à taxa da Euribor a 12 meses da proposta da Caixa Agrícola. Disse também que tinham adiantado cenários 

entre vantagens para o município com uma taxa a 12 meses apresentada pela Caixa Agrícola e a 6 meses 

apresentadas pelos outros concorrentes. Afirmou ser difícil estar a ver-se as diferenças entre uma e 

outra. -- Foi cedida a palavra ao Deputado João Rodrigues que disse ter uma palavra de apreço muito 

grande “nesta casa” e pelos Executivos da CMS desde que fazia parte da Assembleia Municipal. Referiu 
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que a sua palavra de apreço era o reconhecimento público em todas as suas intervenções na AMS 

quando tinha razão e dava as suas opiniões, independentemente das opiniões de todos os restantes. 

Disse ter um orgulho enorme em pertencer a esta Assembleia Municipal. Disse não se tratar de uma 

questão de ser ou não vantajoso para a Câmara mas sim um princípio legal de honestidade. O Deputado 

disse não ter dúvidas nenhumas de que os Técnicos haviam verificado todos os dados mas que se havia 

um concorrente que não correspondia áquilo que era pedido, esta situação era básica e se havia um erro, 

tinha de ser assumido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse ainda que aquilo que estava aqui em causa não era o que a CMS perderia mas tratava-se de 

um investimento que tinha de ser bem feito e se esta situação incorreta tinha sido detetada, teria de ser 

tomada uma posição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Lobo da Silva que disse que os Técnicos da Autarquia 

afetos a esta questão financeira eram pessoas idôneas e que já haviam demonstrado a sua capacidade ao 

longo dos anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ---------- Disse que esta situação não tinha acontecido por as pessoas estarem desatentas e que havia 

alguma razão para tal e a verdade é que tinha sido lançado um Concurso às Entidades bancárias com base 

nos 6 meses mas de certeza que haveria uma explicação mas que talvez os Deputados não tivessem 

conhecimentos para explicar se é legal ou não é legal porque os próprios Técnicos referiam no ponto 2 

que, no âmbito das melhores condições solicitadas pela Câmara, 6 bancos apresentavam as taxas de juro 

indexadas à Euribor a 6 meses e a Caixa de Crédito Agrícola apresentava uma taxa de juro indexada a 12 

meses e havia alguma razão para isto ter sido escrito e a mesma era que ambas, tanto a taxa Euribor a 6 

como a 12 meses eram negativas e a taxa a 12 meses era ainda mais baixa do que a taxa a 6 meses, daí o 

valor de 0,284, ou seja, como ambas eram negativas, o que prevalecia aqui era o spread. --------------------  

 ---------- Salientou que se durante a vigência do contrato, a Euribor a 2 meses iria ser superior à de 6, ou 

vice-versa, não se sabia e a questão aqui é que só se tinha 0,28 de spread e a melhor taxa era a da Caixa 

de Crédito Agrícola, daí ter ganho esta Entidade. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que de 0,28 até 0,33, ainda era um bocado e como o no contrato era referido que sendo 

negativa, era sempre o spread que contava e o melhor era o Da Caixa. Disse não ser jurista nem ter 

conhecimento nesta matéria para saber se havia alguma ilegalidade mas em termos de vigência do 

contrato a 96 meses, ou seja, a 8 anos, não sabia qual seria o resultado mas nos últimos incrementos que 

tinham havido na Euribor, tinha sido mais penalizador a 6 meses do que a 12. -----------------------------------  
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 ---------- O Deputado disse ter pena que não houvesse nenhum Técnico presente para explicar esta leitura 

e esta apresentação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio a Presidente da AMS que disse não ter estado na reunião mas que sabia a preocupação 

que o Vereador José Polido havia levado da mesma e que, como era evidente, colocava não uma 

irregularidade mas uma eventual ilegalidade e era nessa medida que o Presidente da CMS, juntamente 

com os respetivos serviços, havia feito a apreciação e que se poderia dizer que se estava a ganhar tempo, 

competência e responsabilidade porque a situação colocada pelo Presidente da CMS a solicitar que este 

ponto fosse retirado, era a possibilidade de dinamizar todo um processo para que se chegasse a uma 

decisão final correta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ---------- A Presidente da AMS aproveitou ainda para também sublinhar aquilo que tinha sido dito pelo 

Deputado João Rodrigues e que cada vez mais reconhecia e sentia que as assembleias municipais, e esta 

em particular, havia tido uma atitude de grande responsabilidade na apreciação dos documentos, mas a 

verdade é que se tratava de uma prática que também se iria repercutir naquilo que era uma melhor 

consciência política e processual daquilo que a Câmara solicitava para que pudesse ser deliberado e por 

outro lado, cada vez mais, tinha para si que o funcionamento descentralizado na constituição das 

Comissões também permitia, de uma forma muito mais próxima com os respetivos Técnicos ou 

Vereadores, fazer-se apreciações de uma forma mais ampla e por isso, cada vez mais as Comissões 

tinham um papel muito ativo, importante, pormenorizado e prestigiado. Nesse sentido, era também 

importante que cada um de nós realçasse esse papel, neste caso concreto, os respetivos Coordenadores.

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Sérgio Faias que disse que estando-se perante uma economia 

aberta e exigindo-se transparência na utilização daquilo que eram os dinheiros públicos, havia um 

princípio que tinha de ser garantido que era o Princípio da concorrência. Disse que pelo que tinha 

percebido na consulta, era condição que a proposta fosse a 6 meses para a Euribor e como tal, não se 

poderia assumir que a apresentada a 12 meses fosse melhor porque os outros concorrentes também 

poderiam ter apresentado alguma que poderia, ou não, ser melhor e estava a meter-se em causa o facto 

da concorrência porque as restantes Entidades tinham respondido áquilo que eram as condições 

impostas no momento da consulta e como tal, haviam cumprido com o que estava estabelecido. ---------- 

 ---------- Referiu que este concorrente não tinha cumprido e essa situação estava a dar-lhe uma vantagem 

em relação aos outros e esta questão tinha de ser sanada porque colocava em causa o princípio da 

concorrência e da transparência e era de louvar que houvesse esta possibilidade de reverter a situação e 
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voltar a trazê-la à Assembleia Municipal em condições normais, tal como era esperado. ---------------------- 

 ---------- O Deputado ressalvou que esta situação era mais uma para contribuir para a importância que a 

Assembleia Municipal tinha no seu papel fiscalizador que às vezes se sabia que era chato porque colocava 

muitas questões mas que na prática, se estava a fazer um papel de ajudar a que as coisas seguissem os 

trâmites normais e garantir que aquilo que era feito era bem executado, sendo esse o seu papel. O 

Deputado ressalvou o trabalho de cada um dos Deputados e disse que só se poderia ter esta intervenção 

e dar esta ajuda e apoio áquilo que era o trabalho das Autarquias com o acesso atempado à informação 

solicitada para uma análise por forma a dar um contributo positivo. ------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado João Rodrigues que disse que um dos papéis da 

Assembleia Municipal era fiscalizar com independência e autonomia e a Comissão da qual era 

Coordenador tinha essa função. Ainda sobre a questão das Comissões, disse que tinha valido a pena ter 

reunido ontem porque o Presidente da Câmara poderia ter sido confrontado com esta situação só agora 

na Sessão sem tempo para fazer uma análise e ponderar. Isto acontecera porque o Vereador levara os 

documentos, tendo-se apercebido da gravidade da situação e que se tratava de uma exposição 

desnecessária. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado disse também estar satisfeito com a posição tomada hoje relativamente a esta 

questão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Presidente da CMS que disse que  a ferramenta do empréstimo para 

o material circulante era uma ferramenta normal para a CMS do ponto de vista daquilo que era a gestão 

de uma Autarquia, quer fosse para esta situação ou para outras a nível de investimentos, muitas vezes de 

Fundos Comunitários. Disse que a larga maioria das viaturas que se pretendia adquirir com este 

empréstimo eram viaturas que, provavelmente, só daqui a 2 anos é que estariam disponíveis e ao serviço 

da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse também que quando se fazia um empréstimo, tinha a ver, não apenas com uma questão de 

Tesouraria para o município desonerar aquilo que era o orçamento, mas também com uma questão 

muito importante que era poder cabimentar no orçamento ao longo de um compromisso plurianual de 

dois ou três anos, aquele material circulante sem onerar depois os cabimentos das Grandes Opções do 

Plano noutras rubricas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu tratar-se de uma ferramenta como outra qualquer e que as consultas eram feitas, ao 

contrário daquilo que se fazia hoje no Concurso Público ao abrigo do CCP (Código dos Contratos Públicos) 

ou num contrato de concessão em que as propostas eram fechadas e abertas em simultâneo com o 
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conhecimento todos os concorrentes, e no caso dos empréstimos, quer fossem de curto, médio ou longo 

prazo, normalmente as propostas vinham em cartas abertas. Também era sabido que a questão neste 

momento, em que as taxas estavam negativas, o que contava era o spread e não tinha a ver, 

exclusivamente, com aquilo que era a análise que a entidade financiadora, neste caso, a entidade 

financeira fazia sobre a Entidade que ia concessionar o crédito e muitas das vezes, tinha a ver também 

com a solvabilidade do próprio Banco, com a capacidade de emprestar dinheiro ou o facto de ter, ou não, 

capital para o fazer e muitas das vezes estas taxas do spread tinham mais a ver com isso do que 

propriamente com aquilo que era o consumidor final ou aquele que estava a pedir o crédito. ---------------  

 ---------- O Presidente disse que não havia dúvida nenhuma que houvera um lapso da Autarquia, tanto que 

os Técnicos da Câmara estavam mais desgostosos que todos os presentes e que não se tinha percebido se 

tinha sido em virtude de uma má interpretação do ofício inicial. Referiu que a CMS havia contactado, 

informalmente, a Caixa de Crédito Agrícola já durante o dia de hoje para perceber se tinha havido algum 

lapso da parte deles no envio da proposta e a resposta tinha sido que a proposta dos 0,84 seria aplicável 

à Euribor a 6 meses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, aquilo que a Autarquia iria fazer seria retirar a proposta e era percetível que mesmo que 

houvesse alguma margem jurídica para se avançar, hoje em dia era preciso também ter-se a consciência 

que do lado de lá, sobretudo as Entidades que fiscalizavam a Assembleia, a Câmara, os eleitos locais e os 

autarcas, não o fazem num quadro de perceber se estava aqui de boa-fé ou num prazo de evidências e as 

evidências eram que havia uma proposta de uma Entidade bancária que não tinha cumprido com aquilo 

que tinha sido solicitado pela Câmara Municipal na consulta. Disse que ninguém quera estar sujeito a que 

fosse dito que a CMS estava “feita” com a Entidade financeira porque a mesma apresentara uma taxa de 

juro e mudara as “regras do jogo”. Disse também que quem estava dentro destas matérias, sabia que era 

perfeitamente possível vir, num Relatório do Tribunal de Contas, relativamente ao visto prévio para esta 

operação. Referiu que não havia nenhuma pressa e admitiu em tese, que já tinham acontecido duas ou 

três situações dessas e uma era mais recentemente, numa deliberação de Câmara que se tivera de anular 

para um Concurso público, neste caso o PAMUS da Azoia e que só tinha sido detetado quando se abriu a 

análise de propostas, tendo sido depois lançado um novo Concurso. ------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao empréstimo, disse que ainda havia condições de se emendar este erro. ---------  

 ---------- A Presidente da AMS disse que a Assembleia Municipal ficaria a aguardar que fosse remetida a 

respetiva comunicação da retirada deste ponto e posterior agendamento em tempos futuros. ------------- 

 ---------- Informou que tinha sido dado conhecimento a todos os Deputados, da comunicação da nova 
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Legislação que dava continuidade das práticas essências no aspeto do funcionamento das reuniões dos 

Órgãos deliberativos e executivos, o que significava que, pelo menos até ao dia 31 de dezembro, era 

provável que fosse presente este modelo de reuniões ao nível do Cineteatro. ------------------------------------   

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, foi encerrado o “Período da Ordem de Trabalhos”, e dispensada 

a leitura da ata em minuta da presente reunião, que aqui se dá como inteiramente reproduzida para 

todos os devidos e legais efeitos, tendo a mesma sido considerada aprovada, por unanimidade, 

procedendo-se à respetiva assinatura. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Seguidamente, a Presidente da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão eram vinte e 

três horas e dez minutos do dia trinta de julho de 2020. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, pelos Secretários e 

pelos Membros que o desejarem fazer. --------------------------------------------------------------------------------------  


