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Edital n.º 114/2015 - “DAF/UAAM” 

 --------- JOAQUINA ODETE MARTINS DA GRAÇA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

SESIMBRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- FAZ PÚBLICO, nos termos da alínea l) do n.º 1 do art. 19º. do Regimento deste Órgão 

Autárquico, que a Assembleia Municipal na sua sessão extraordinária realizada no dia 27 de novembro 

de 2015, tomou as seguintes deliberações: -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por unanimidade a seguinte ata: -------------------------------------------------------------------- 

 --------- Sessão ordinária de 11 de setembro de 2015; ------------------------------------------------------------------  

 --------- Período de Antes da Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por maioria, com 20 votos a favor (13 CDU, 6 PS e 1 BE) e 4 abstenções (2 PSD/CDS-

PP e 3 MSU) a seguinte Saudação subordinada ao tema ““Contra a discriminação, pela Igualdade”: --- 

 --------- Os Grupos Municipais do PSD/CDS-PP e MSU prestaram Declarações de Voto. ----------------------- 

 --------- “No passado dia 20 de novembro fez-se história no Parlamento Português, ultrapassaram-se 

preconceitos e venceu-se a discriminação. --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Finalmente a orientação sexual passará a deixar de ser critério para a exclusão e para vedar 

direitos. A Assembleia da República Portuguesa aprovou com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, 

Partido Comunista Português, Verdes, PAN, Partido Socialista e de 19 deputados do PSD a possibilidade 

de adoção por casais homossexuais. Os projetos aprovados respondem à necessidade e à justiça de 

assegurar tratamento igual para todos e todas as cidadãs nos seus projetos de parentalidade, mas 

sobretudo, respondem à consagração dos mais fundamentais direitos e do superior interesse das 

crianças.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Depois de anos de discriminação de milhares de crianças que vivem já inseridas em famílias 

homossexuais no nosso país, a Lei garantir-lhe-ás os direitos que confere a todas as outras crianças: o 

direito ao reconhecimento legal da sua família, à protecção legal no que respeita a cuidados de saúde, 

benefícios sociais, pensão de alimentos, pensão por morte e direitos sucessórios e ainda o direito à 

segurança e estabilidade familiar.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Alarga ainda o número de candidatos e candidatas disponíveis para adotar crianças 

institucionalizadas que anseiam por uma família que as eduque, cuide e ame de forma irrevogável. ------ 

 --------- Mas o dia 20 de novembro ficará ainda na História por se terem revertido as leis aprovadas no 

último dia da legislatura passada e que menorizavam e humilhavam as mulheres que decidem recorrer à 

Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG). A reversão das taxas moderadoras na IVG que comprometiam 

a privacidade do ato, das consultas de aconselhamento obrigatórias que menorizavam e desrespeitavam 

a autonomia e autodeterminação da mulher e da participação de objetores de consciência nas referidas 
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consultas de aconselhamento que transformavam o aconselhamento em doutrina, trouxeram de novo o 

respeito pela autonomia da mulher numa decisão que deve permanecer no foro privado. ------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em sessão extraordinária no dia 27 de novembro 

de 2015, saúda o passo dado pela Assembleia da República, pela igualdade de tratamento 

independentemente da orientação sexual e pelo respeito e dignidade de todas as mulheres que decidem 

recorrer à IVG. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A enviar para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Grupos Parlamentares da Assembleia da Republica ---------------------------------------------------------- 

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

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

 --------- Aos Movimentos de Mulheres -------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Aos Movimentos de defesa do direito à legalização da Adoção de crianças por casais do mesmo 

sexo.” -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Rejeitou, por maioria, com 20 votos contra (13 CDU, 6 PS e 1 BE) 2 votos a favor do PSD/CDS-

PP e 2 abstenções do MSU uma saudação com o título “25 de novembro de 1975”. ------------------------- 

 --------- Os Grupos Municipais da CDU, PSD/CDS-PP e MSU, bem como a Deputada Helena Cordeiro do 

Grupo Municipal da CDU, prestaram Declarações de Voto  ----------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por maioria, com 22 votos a favor (13 CDU, 6 PS, 1 BE e 2 MSU) e 2 abstenções do 

PSD/CDS-PP a seguinte Recomendação subordinada ao tema “Pela disponibilização de material 

literário e/ou audiovisual que aborde temáticas LGBTI em equidade com os restantes documentos na 

Rede Municipal de Bibliotecas de Sesimbra”: ---------------------------------------------------------------------------- 

 --------- O Grupo Municipal do PSD/CDS-PP prestou Declaração de Voto. ----------------------------------------- 

 --------- “Nas bibliotecas públicas, como noutras instituições culturais, podem entrar e permanecer 

formas de preconceito e discriminação que são hoje em dia inaceitáveis e que, por vezes, entram mesmo 

em conflito com os avanços legislativos e sociais registados na sociedade portuguesa. ----------------------- 

 --------- As bibliotecas públicas devem não só criar atmosferas inclusivas, que facilitem o acesso a 

todas/os as/os leitores/as independentemente do seu sexo, identidade de género ou orientação sexual, 

como devem refletir nas suas coleções os temas e as perspetivas de toda a população em toda a sua 

diversidade social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Verifica-se que, tanto em língua portuguesa como estrangeira têm sido produzidos diversos 

documentos impressos e audiovisuais que abordam e incluem a diversidade na dimensão lésbica, gay, 

bissexual, transexual e intersexo (LGBTI), documentos estes que deverão estar presentes na Biblioteca 

Municipal de Sesimbra e seus polos e aí serem disponibilizados em equidade com os restantes materiais 
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de leitura.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Para que este objetivo seja atingido, a classificação documental bem como o arranjo espacial 

dessa subcolecção deverão exprimir uma visão sem preconceito ou discriminação. Assim, para as 

pessoas que visitam as bibliotecas deve ficar claro que a especialidade da subcolecção consagra um 

direito de cidadania e não um separatismo segregador. --------------------------------------------------------------- 

 --------- A Biblioteca Municipal de Sesimbra poderá ampliar o seu serviço à comunidade desenvolvendo 

ações em parceria com organizações LGBTI que poderão encontrar nesta Rede um espaço de liberdade 

de acesso à expressão e de organização de iniciativas conjuntas no âmbito da leitura e da fruição 

cultural. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em 27 de novembro de 2015, 

delibera recomendar à Câmara Municipal de Sesimbra: -------------------------------------------------------------- 

 --------- 1. Que a Biblioteca Municipal de Sesimbra reforce a disponibilização de material literário e/ou 

audiovisual que aborde temáticas LGBTI à semelhança dos restantes documentos; ---------------------------- 

 --------- 2. Que o disposto no ponto 1) seja implementado assegurando que a classificação documental 

bem como o arranjo espacial dessa coleção consagrem um direito de cidadania e não uma 

discriminação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 3. Que promova ações e projetos nas áreas da Educação e Saúde e no âmbito da formação 

integral dos jovens;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 4. Remeter esta deliberação aos órgãos de soberania e aos grupos parlamentares representados 

na Assembleia da República.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por maioria, com 22 votos a favor (13 CDU, 6 PS, 1 BE e 2 MSU) e 2 abstenções do 

PSD/CDS-PP a seguinte Recomendação com o título “Adoção de linguagem inclusiva em todos os 

documentos municipais”: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- “Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 1. Vinte anos depois da adoção da Declaração e Plataforma de Ação de Beijing são muitos os 

desafios e as dificuldades na promoção da igualdade de género e no empoderamento das mulheres. Nas 

Nações Unidas discute-se a agenda de Desenvolvimento do Pós 2015 enquanto as mulheres continuam a 

lutar contra a pobreza e por uma mudança política, social e cultural que lhes permita uma vida digna e 

uma cidadania plena; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- 2. A contestação feminina ao uso de linguagem sexista e a luta pelo reconhecimento de direitos 

civis e políticos não é nova. Em 1791, Olympe de Gouges escreveu a Déclaration des droits de la femme 

et de la citoyenne, em resposta à Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. A sua luta pela 

igualdade custou-lhe a vida; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- 3. Em Portugal, a nível legislativo é de assinalar a aprovação da lei que tornou a violência 

doméstica crime público e a lei da paridade. Mas os desafios e as dificuldades na promoção da igualdade 

de género são imensos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 4. As mulheres em Portugal enfrentam também um nível insatisfatório de consciência e 

sensibilização para as questões de género por parte do governo e nas estruturas da administração 

pública;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- 5. Para além da partilha desigual das responsabilidades entre mulheres e homens na gestão da 

vida familiar baseada nas representações genderizadas dos papéis sociais, da desigualdade salarial 

entre homens e mulheres, da elevada taxa de desemprego e de pobreza entre as mulheres e do reduzido 

número de mulheres nos processos de decisão económica e de decisão e representação política, as 

mulheres em Portugal enfrentam também um nível insatisfatório de consciência e sensibilização para as 

questões de género por parte do poder público central e local e nas estruturas da administração pública;

 --------- 6. Apesar do V Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania e Não Discriminação prever 

a realização de um estudo para avaliar o grau de utilização de linguagem inclusiva na administração 

pública, o próprio Plano da Igualdade, publicado no Diário da República, não respeitava as orientações 

do Guia para uma Linguagem Promotora da Igualdade entre Mulheres e Homens na Administração 

Pública publicado pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género uma vez que as regras de 

legística da Imprensa Nacional permitem a “correção” dos textos ou seja promovem a perpetuação do 

uso de linguagem discriminatória.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 6. A jornalista Andreia Sanches, num artigo publicado no jornal Público em janeiro de 2014 

aponta que na lei orgânica da Presidência do Conselho de Ministros, de 2007, no artigo 4.º, lê-se que a 

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género deverá ser dirigida por um presidente, coadjuvado por 

um vice-presidente sem mencionar a hipótese de ser nomeada uma presidente ou uma vice-presidente, 

apesar de até à data terem sido sempre mulheres a liderar a Comissão; ------------------------------------------ 

 --------- 7. A negligência do governo em respeitar o uso de uma linguagem inclusiva, em que ambos os 

sexos sejam mencionados de forma igual e paralela, tem como expoente máximo o cartão de cidadão. A 

obtenção do cartão de cidadão é obrigatória para todos e todas as cidadãs e cidadãos nacionais, 

residentes em Portugal ou no estrangeiro, a partir dos 6 anos de idade ou logo que a sua apresentação 

seja exigida para o relacionamento com algum serviço público. O cartão de cidadão é por definição um 

documento autêntico que contém os dados de cada cidadão e cidadã relevantes para a sua identificação 

mas que na verdade não respeita a identidade de 5.515.578 cidadãs, mais de metade da população; ---- 

 --------- 8. Alguns regulamentos e programas municipais perpetuam linguagem discriminatória, como 

acontece, por exemplo, no caso do “Cartão Jovem Cidadão”, por exemplo.--------------------------------------- 
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 --------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em plenário no dia 27 de novembro de 

2015, recomenda: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 1. Que o Regimento da Assembleia Municipal de Sesimbra seja revisto oportunamente com vista 

a adotar linguagem inclusiva do ponto de vista do género; ----------------------------------------------------------- 

 --------- 2. Que o executivo municipal, progressivamente, altere todos os seus programas e regulamentos, 

todas as publicações municipais, todos os documentos e formulários de todos os serviços tutelados pelo 

município para que adotem uma linguagem verdadeiramente inclusiva, cumpram as recomendações do 

Guia para uma Linguagem Promotora da Igualdade entre Mulheres e Homens na Administração Pública, 

recorrendo ao uso de linguagem não discriminatória de género.” ---------------------------------------------------  

 --------- “PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AOS CIDADÃOS” ---------------------------------------------------- 

 --------- Neste período não interveio qualquer cidadão. ---------------------------------------------------------------- 

 --------- Período da Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 1º Ponto da Ordem de Trabalhos ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Lançamento de Derrama sobre a Coleta do IRC’2015, a cobrar em 2016 ------------------------------ 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, sob proposta da Câmara Municipal: -------------------------------- 

 --------- Aprovar, por maioria, com 17 votos a favor (13 CDU, 2 PSD/CDS-PP e 2 MSU), 6 votos contra do 

PS e 1 abstenção do BE: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 1. O lançamento de uma Derrama de 1,5 % sobre o Lucro Tributável Sujeito e não Isento de 

Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC) de 2015 a cobrar no ano de 2016. -----------------  

 --------- Aprovar, por maioria, com 18 votos a favor (13 CDU, 2 PSD/CDS-PP, 2 MSU e 1 BE) e 6 votos 

contra do PS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 2. A isenção da derrama por um período de 3 anos aos sujeitos passivos que instalem a 

respetiva sede social, assim como aos sujeitos passivos que já tenham a sua sede social no Concelho de 

Sesimbra e que criem e mantenham postos de trabalho efetivos, durante o mesmo período nos 

seguintes termos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- • Microempresas (até 10 trabalhadores) – 1 Posto de Trabalho -------------------------------------------  

 --------- • Pequenas Empresas (até 50 trabalhadores) – 3 Postos de Trabalho -----------------------------------  

 --------- • Médias Empresas (Entre 50 e 250 trabalhadores) – 6 Postos de Trabalho ----------------------------  

 --------- A aludida isenção está conforme os poderes tributários conferidos aos municípios nos termos 

da alínea d) do artigo 15.º e das isenções e benefícios fiscais do n.º 2 do artigo 16.º, ambos da Lei n.º 

73/2013, de 3 de Setembro, tendo em vista fomentar a economia local e promover a criação de 

emprego atendendo à grave crise de desemprego que continua a grassar. ---------------------------------------  
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 --------- A concretização da isenção proposta ficará condicionada à entrega dos elementos 

comprovativos por parte das empresas que pretendam beneficiar da mesma e da inscrição desta na 

plataforma da Autoridade Tributária. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- O Grupo Municipal do PSD apresentou Declaração de Voto. -----------------------------------------------  

 --------- O Grupo Municipal do PS apresentou Declaração de Voto conjunta respeitante aos pontos: 

Lançamento de Derrama sobre a Coleta do IRC’2015, a cobrar em 2016; Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Singulares’2016 – Fixação da Taxa; Imposto Municipal sobre Imóveis- Fixação da Taxa a 

aplicar em 2015, a cobrar em 2016. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O Grupo Municipal do BE apresentou Declaração de Voto conjunta respeitante aos pontos: 

Lançamento de Derrama sobre a Coleta do IRC’2015, a cobrar em 2016; Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Singulares’2016 – Fixação da Taxa; Imposto Municipal sobre Imóveis- Fixação da Taxa a 

aplicar em 2015, a cobrar em 2016. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares’2016 – Fixação da Taxa ----------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 17 votos a favor (13 CDU, 2 PSD/CDS-PP e 2 

MSU), 6 votos contra (PS) e 1 abstenção (BE), sob proposta da Câmara Municipal, fixar a percentagem 

de participação variável do IRS, a vigorar em 2016, no valor de 5%, em conformidade com o disposto na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º, conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O Grupo Municipal do PSD apresentou Declaração de Voto. -----------------------------------------------  

 --------- 3º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Imposto Municipal sobre Imóveis- Fixação da Taxa a aplicar em 2015, a cobrar em 2016 -------- 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, sob proposta da Câmara Municipal: -------------------------------- 

 --------- Aprovar por maioria, com 17 votos a favor (13 CDU, 2 PSD/CDS-PP, 2 MSU), 6 votos contra (PS) e 

1 abstenção (BE): -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A- Fixar a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis dos prédios urbanos e rústicos nos termos 

do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI no ano de 2015, a cobrar em 2016, nos seguintes valores 

respetivamente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) Prédios Rústicos:0,8% -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Revogada ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- c) Prédios Urbanos:0,4% -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aprovou por maioria com 23 votos a favor (13 CDU, 6 PS, 2 PSD/CDS-PP, 2 MSU) e 1 abstenção 

(BE): -----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- B- Para os efeitos fixados no n.º 6 do artigo 112.º do CIMI: --------------------------------------------  
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 ----------- a) Que a área territorial de incidência do incentivo para combate à desertificação e reabilitação 

urbana coincida com a do Núcleo Antigo da Vila de Sesimbra, indicada na planta anexa; --------------------   

 ----------- b) Minorar por um período máximo de cinco anos, as taxas a vigorarem a partir de 2016, para 

os prédios sitos na área territorial, definida na planta anexa, cujos proprietários comprovem, até 30 de 

junho de 2016, ter realizado obras de reabilitação nos últimos seis anos, de acordo com os seguintes 

critérios:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- i. Recuperação integral do prédio (externa e interna), sem aumento da STP ----------------------  

 ----------- (superfície total de pavimentos) – 30% ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- ii. Recuperação geral externa ou recuperação geral das infraestruturas internas sem aumento 

da STP – 20% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- iii. Recuperação parcial ou recuperação do prédio com aumento da STP-10% --------------------  

 ----------- Aprovou, por maioria, com 15 votos a favor (13 CDU, 2 PSD/CDS-PP) 8 votos contra (6 PS e 2 

MSU) e 1 abstenção do BE:---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- C- Para os efeitos do permitido legalmente no n.º 13 do artigo 112.º do CIMI na atual redação, 

fixa-se para o ano de 2015 do IMI a cobrar em 2016, redução da taxa proposta acima na alínea c) do 

ponto A (prédios urbanos 0,4%), nas seguintes percentagens: -----------------------------------------------------  

Número de dependentes a cargo do proprietário de imóvel 
destinado a habitação própria e permanente coincidente 
com o domicílio fiscal do mesmo, (nos termos previsto no 
artigo 13.º do Código do IRS) que compõem o agregado 
familiar respetivo a 31 de dezembro 

Redução da Taxa de 50% do limite 
legal fixado, conforme aditamento (n.º 
13) introduzido pela Lei do OE (seu 
artigo 213.º) para o ano de 2015, ao 
artigo 112.º do CIMI 

1 5% 

2 7,5% 

3 ou mais 10% 

 

 --------- O Grupo Municipal do PSD apresentou Declaração de Voto. -----------------------------------------------  

 --------- O Grupo Municipal do MSU apresentou Declaração de Voto. ----------------------------------------------  

 --------- Taxa Municipal de Direitos de Passagem’2016 – Fixação -------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, fixar o 

percentual de 0,25% relativo à Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para vigorar no ano de 

2016. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O Grupo Municipal do PSD apresentou Declaração de Voto. -----------------------------------------------  

 --------- 5º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Atividade pecuária/exploração agrícola – Beco do Casal do Castelo, 6 – Corredoura – pedido 

de regularização da exploração – reconhecimento de interesse público municipal – Gil António Bravo 

Filipe da Silva ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, 

reconhecer o interesse público municipal na regularização da exploração de Gil António Bravo Filipe da 

Silva, no lugar denominado Facho de Santana, freguesia do Castelo, deste concelho, com os seguintes 

fundamentos elencados na proposta: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- a) A pecuária exercida com base num sistema silvo pastoril é uma atividade tradicional na zona 

rural do Concelho e a sua manutenção é um fator identitário de várias localidades da freguesia do 

Castelo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- b) Esta atividade é de elevada importância económica para o Concelho de Sesimbra e para 

Região de Setúbal pela sua comprovada relevância para o sector alimentar de fabrico e distribuição do 

Queijo de Azeitão-DOP (Denominação de Origem Protegida), cuja produção e especificidades assentam 

nas características próprias do leite desta região; -----------------------------------------------------------------------  

 --------- c) A atividade exercida pelo requerente é igualmente significativa para garantir a singularidade e 

qualidade dos lacticínios do Concelho (queijo fresco, requeijão e queijo seco), na medida em que é um 

fator diferenciador da produção local e simultaneamente valoriza a atividade das empresas que direta 

ou indiretamente criam mais-valias através da sua comercialização nos vários certames, mercados locais 

de produtores, estabelecimentos comerciais e de restauração do Concelho, assumindo assim um valor 

económico com impacto especial no turismo e de um modo geral em toda a economia local; ------------  

 --------- d) A continuação da atividade é fundamental para a biodiversidade, uma vez que mantém os 

solos agrícolas em boas condições (redução do risco de erosão), produz matérias-primas para 

fertilização dos solos, reduz o risco de incêndios e garante raças de elevado valor genético para a região;

 --------- e) Importa preservar os patrimónios genéticos da região (animal e vegetal) e muitos dos 

sistemas tradicionais de produção – fatores de enriquecimento – suscetíveis de conferir identidade 

própria aos nossos produtos, irrepetível noutros espaços, ou seja, a nossa diferença;  ---------------------  

 --------- f) A regularização da exploração pode ser um impulso à melhoria da qualidade das instalações e 

ao desenvolvimento de projetos de investimento que assegurem o crescimento sustentável do negócio.

 --------- O Grupo Municipal do PS fez Declaração de Voto conjunta respeitante aos pontos 

5,6,7,8,9,10,11,12, 13 e 14 da Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------------------------  

 --------- 6º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Atividade pecuária/exploração agrícola – Azoia – pedido de regularização da exploração – 

reconhecimento de interesse público municipal – Jorge Artur Santos Pinhal ----------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, 

reconhecer o interesse público municipal na regularização da exploração de Jorge Artur Santos Pinhal, 

sito no lugar denominado Azoia, freguesia do Castelo, deste concelho, com os seguintes fundamentos 
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elencados na proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- a) A pecuária exercida com base num sistema silvo pastoril é uma atividade tradicional na zona 

rural do Concelho e a sua manutenção é um fator identitário de várias localidades da freguesia do 

Castelo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- b) Esta atividade é de elevada importância económica para o Concelho de Sesimbra e para 

Região de Setúbal pela sua comprovada relevância para o sector alimentar de fabrico e distribuição do 

Queijo de Azeitão-DOP (Denominação de Origem Protegida), cuja produção e especificidades assentam 

nas características próprias do leite desta região; -----------------------------------------------------------------------  

 --------- c) A atividade exercida pelo requerente é significativa para garantir a singularidade e qualidade 

dos lacticínios do Concelho (queijo fresco, requeijão e queijo seco), na medida em que é um fator 

diferenciador da produção local e simultaneamente valoriza a atividade das empresas que direta ou 

indiretamente criam mais-valias através da sua comercialização nos vários certames, mercados locais de 

produtores, estabelecimentos comerciais e de restauração do Concelho, assumindo assim um valor 

económico com impacto especial no turismo e de um modo geral em toda a economia local; --------------  

 --------- d) A continuação da atividade é fundamental para a biodiversidade, uma vez que mantém os 

solos agrícolas em boas condições (redução do risco de erosão), produz matérias-primas para 

fertilização dos solos, reduz o risco de incêndios e garante raças de elevado valor genético para a região; 

 --------- e) Importa preservar os patrimónios genéticos da região (animal e vegetal) e muitos dos 

sistemas tradicionais de produção – fatores de enriquecimento – suscetíveis de conferir identidade 

própria aos nossos produtos, irrepetível noutros espaços, ou seja, a nossa diferença; ------------------------  

 --------- f) A regularização da exploração pode ser um impulso à melhoria da qualidade das instalações e 

ao desenvolvimento de projetos de investimento que assegurem o crescimento sustentável do negócio. 

 --------- 7º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Atividade pecuária/exploração agrícola – Rua Cidade Goa – Caixas – pedido de regularização 

da exploração – reconhecimento de interesse público municipal – Paulo Manuel Gonçalves Almeida - 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, 

reconhecer o interesse público municipal na regularização da exploração de Paulo Manuel Gonçalves 

Almeida, sito no lugar denominado Caixas, freguesia do Castelo, deste concelho, com os seguintes 

fundamentos elencados na proposta: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Assim, considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- a) A pecuária exercida com base num sistema silvo pastoril é uma atividade tradicional na zona 

rural do Concelho e a sua manutenção é um fator identitário de várias localidades da freguesia do 

Castelo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- b) Esta atividade é de elevada importância económica para o Concelho de Sesimbra e para 

Região de Setúbal pela sua comprovada relevância para o sector alimentar de fabrico e distribuição do 

Queijo de Azeitão-DOP (Denominação de Origem Protegida), cuja produção e especificidades assentam 

nas características próprias do leite desta região; -----------------------------------------------------------------------  

 --------- c) A atividade exercida pelo requerente é igualmente significativa para garantir a singularidade e 

qualidade dos lacticínios do Concelho (queijo fresco, requeijão e queijo seco), na medida em que é um 

fator diferenciador da produção local e simultaneamente valoriza a atividade das empresas que direta 

ou indiretamente criam mais-valias através da sua comercialização nos vários certames, mercados locais 

de produtores, estabelecimentos comerciais e de restauração do Concelho, assumindo assim um valor 

económico com impacto especial no turismo e de um modo geral em toda a economia local; --------------  

 --------- d) A continuação da atividade é fundamental para a biodiversidade, uma vez que mantém os 

solos agrícolas em boas condições (redução do risco de erosão), produz matérias-primas para 

fertilização dos solos, reduz o risco de incêndios e garante raças de elevado valor genético para a região; 

 ----------- e) Importa preservar os patrimónios genéticos da região (animal e vegetal) e muitos dos 

sistemas tradicionais de produção – fatores de enriquecimento – suscetíveis de conferir identidade 

própria aos nossos produtos, irrepetível noutros espaços, ou seja, a nossa diferença; ------------------------  

 --------- f) A regularização da exploração pode ser um impulso à melhoria da qualidade das instalações e 

ao desenvolvimento de projetos de investimento que assegurem o crescimento sustentável do negócio. 

 --------- 8º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Atividade pecuária/exploração agrícola – Quinta da Queimada – Aiana de Cima – pedido de 

regularização do estabelecimento – reconhecimento de interesse público municipal – Sesinando 

Polido Marques ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, 

reconhecer o interesse público municipal na regularização da exploração de Sesinando Polido Marques, 

sito no lugar denominado Aiana de Cima, freguesia do Castelo, deste concelho, com os seguintes 

fundamentos elencados na proposta: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- a) A pecuária exercida com base num sistema silvo pastoril é uma atividade tradicional na zona 

rural do Concelho e a sua manutenção é um fator identitário de várias localidades da freguesia do 

Castelo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- b) Esta atividade é de elevada importância económica para o Concelho de Sesimbra e para 

Região de Setúbal pela sua comprovada relevância para o sector alimentar de fabrico e distribuição do 

Queijo de Azeitão-DOP (Denominação de Origem Protegida), cuja produção e especificidades assentam 

nas características próprias do leite desta região; -----------------------------------------------------------------------  
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 --------- c) A atividade exercida pelo requerente é igualmente significativa para garantir a singularidade e 

qualidade dos lacticínios do Concelho (queijo fresco, requeijão e queijo seco), na medida em que é um 

fator diferenciador da produção local e simultaneamente valoriza a atividade das empresas que direta 

ou indiretamente criam mais-valias através da sua comercialização nos vários certames, mercados locais 

de produtores, estabelecimentos comerciais e de restauração do Concelho, assumindo assim um valor 

económico com impacto especial no turismo e de um modo geral em toda a economia local; --------------  

 --------- d) A continuação da atividade é fundamental para a biodiversidade, uma vez que mantém os 

solos agrícolas em boas condições (redução do risco de erosão), produz matérias-primas para 

fertilização dos solos, reduz o risco de incêndios e garante raças de elevado valor genético para a região; 

 --------- e) Importa preservar os patrimónios genéticos da região (animal e vegetal) e muitos dos 

sistemas tradicionais de produção – fatores de enriquecimento – suscetíveis de conferir identidade 

própria aos nossos produtos, irrepetível noutros espaços, ou seja, a nossa diferença;  -----------------------  

 --------- f) A regularização da exploração pode ser um impulso à melhoria da qualidade das instalações e 

ao desenvolvimento de projetos de investimento que assegurem o crescimento sustentável do negócio. 

 --------- 9º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Estabelecimento de rações – Zambujal – pedido de regularização do estabelecimento – 

reconhecimento de interesse público municipal – Vitor Pereira, Ld.ª--------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, 

reconhecer o interesse público municipal na regularização do estabelecimento industrial de Vitor 

Pereira Rações, Unipessoal, Lda, sito no lugar denominado Zambujal, freguesia do Castelo, deste 

concelho, com os seguintes fundamentos elencados na proposta:-------------------------------------------------- 

 --------- a) A localização geográfica do Concelho de Sesimbra dificulta a atratividade à fixação de 

indústrias, já que, situando-se na ponta sudoeste da península de Setúbal, não é atravessado por um 

eixo de acessibilidades de nível nacional, à exceção da freguesia da Quinta do Conde; -----------------------  

 --------- b) Esta circunstância limita a procura do Concelho para este tipo de atividade e 

consequentemente é do interesse municipal preservar o tecido industrial existente, sobretudo, quando 

relevante para a diversificação económica, para o aumento da empregabilidade e incremento e 

desenvolvimento de outros sectores no Concelho; ----------------------------------------------------------------------  

 --------- c) Na atual conjuntura económica e social é importante aumentar os níveis de empregabilidade 

no Concelho como forma de conter os fluxos migratórios da população, de captar novos residentes e 

nos movimentos pendulares, aumentar as entradas e reduzir as saídas do Concelho;  ------------------------  

 --------- d) A empresa Vitor Pereira Rações, Unipessoal, Lda encontra-se estabelecida e a laborar no 

Zambujal há mais de 30 anos, na envolvente de um moinho de moagem com cerca de 40 anos; ----------  
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 --------- e) A atividade industrial da empresa é a produção de alimentos para animais (rações) e é a única 

no Concelho a laborar na produção de alimentos simples e compostos para animais e uma das cinco que 

existem em todo o Distrito; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- f) O volume de negócios que apresenta é muito significativo no quadro geral das empresas com 

expressão no território municipal, atingindo anualmente um considerável valor de produção de bens; --   

 ----------- g) Teve sempre a mesma localização; ------------------------------------------------------------------------  

 --------- h) O objeto principal da sua produção está associado à atividade da pecuária, que é um sector 

com tradição na zona rural do Concelho, neste momento responsável por produtos tipicamente locais e 

de origem da região como é o caso do queijo de azeitão. -------------------------------------------------------------  

 --------- i) A qualidade das rações, bem como a proximidade do fornecedor, é um fator determinante 

para a continuidade da atividade da pecuária exercida de modo artesanal e valorização dos seus 

produtos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- j) A empresa perspetiva o alargamento da sua atividade, designadamente através da produção 

de rações para animais de companhia, aumentando assim o já considerável volume de vendas, bem 

como o número de trabalhadores; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- k) A regularização da indústria pode ser um impulso ao desenvolvimento de projetos de 

investimentos que assegurem o seu o crescimento. --------------------------------------------------------------------  

 --------- 10º Ponto da Ordem de Trabalhos -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Indústria moagem de Sesimbra – Zambujal – pedido de regularização do 

estabelecimento/instalação – reconhecimento de interesse público municipal – Joaquim Paulo Cunha 

Pereira  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, 

reconhecer o interesse público municipal na regularização do estabelecimento industrial de Joaquim 

Paulo Cunha Pereira, sito no lugar denominado Zambujal de Cima, freguesia do Castelo, deste concelho, 

com os seguintes fundamentos elencados na proposta: --------------------------------------------------------------- 

 --------- a) A localização geográfica do Concelho de Sesimbra dificulta a atratividade à fixação de 

indústrias, já que, situando-se na ponta sudoeste da península de Setúbal, não é atravessado por um 

eixo de acessibilidades de nível nacional, à exceção da freguesia da Quinta do Conde; -----------------------  

 --------- b) Esta circunstância limita a procura do Concelho para este tipo de atividade e 

consequentemente é do interesse municipal preservar o tecido industrial existente, sobretudo, quando 

relevante para a diversificação económica, para o aumento da empregabilidade e incremento e 

desenvolvimento de outros sectores no Concelho; ----------------------------------------------------------------------  
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 --------- c) Na atual conjuntura económica e social é importante aumentar os níveis de empregabilidade 

no Concelho como forma de conter os fluxos migratórios da população, de captar novos residentes e 

nos movimentos pendulares, aumentar as entradas e reduzir as saídas do Concelho;  ------------------------   

 --------- d) A Moagem de Sesimbra, explorada pelo requerente, é uma indústria de cariz familiar e que se 

encontra a laborar no Concelho há mais de 50 anos, tendo sido instalada na envolvente de um moinho 

de moagem; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- e) O volume de negócios que apresenta é muito significativo no quadro geral das empresas com 

expressão no território municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- f) Teve sempre a mesma localização; -----------------------------------------------------------------------------  

 --------- g) A farinha produzida neste estabelecimento industrial é uma matéria-prima muito utilizada na 

indústria da panificação local, muito contribuindo para a qualidade do pão produzido no Concelho, bem 

como para a doçaria e gastronomia local; ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- h) Um dos sectores estratégicos do Concelho, o turismo, assenta na singularidade e qualidade 

da nossa gastronomia, sendo por isso fundamental o uso de matéria-prima local como elemento 

diferenciador dos nossos produtos; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- i) O pão é um produto estratégico e onde o número de produtores é elevado, a qualidade da 

farinha, bem como a proximidade do fornecedor, é um fator determinante para a continuidade da 

atividade de panificação exercida de modo artesanal;------------------------------------------------------------------  

 --------- j) A produção de farinha é um negócio em expansão pela importância que tem na gastronomia, 

que é cada vez mais exigente nas características da farinha que utilizam na confeção de certos produtos;

 --------- k) A regularização da indústria pode ser um impulso ao desenvolvimento de projetos de 

investimentos que assegurem o seu o crescimento, designadamente na produção de uma gama mais 

variada de farinhas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 11º Ponto da Ordem de Trabalhos -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Instalação de centro de transformação de inertes – Herdade da Ribeira do Marchante – Quinta 

do Conde – pedido de regularização do estabelecimento – reconhecimento de interesse público 

municipal – Custódio António de Jesus Gaspar -------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria com 23 votos a favor (12 CDU, 6 PS, 2 PSD/CDS-

PP, 2 MSU e 1 BE) e 1 abstenção da CDU, sob proposta da Câmara Municipal, reconhecer o interesse 

público municipal na regularização do estabelecimento/instalação de Custódio Gaspar, sito na Quinta do 

Conde, na Herdade da Ribeira do Marchante, freguesia da Quinta do Conde, deste concelho, com os 

seguintes fundamentos elencados na proposta: ------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- a) Na área geográfica do Concelho de Sesimbra não existe qualquer empresa cujo objeto seja a 

gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD); ----------------------------------------------------------------  

 --------- b) É importante para o sector da construção civil a existência de um centro de receção RCD no 

Concelho, como forma de reduzir os custos da atividade; -------------------------------------------------------------  

 --------- c) É igualmente relevante para prevenir o abandono dos RCD a existência no Concelho de uma 

instalação que os possa receber, uma vez que a distância do local da obra é um fator determinante para 

o cumprimento do dever de gestão dos RCD; -----------------------------------------------------------------------------  

 --------- d) O volume de negócios que apresenta é significativo no quadro geral das empresas com 

expressão no território municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- e) A atividade do requerente está relacionada com um sector de peso no Concelho, a 

construção civil; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- f) A regularização da atividade pode ser um impulso à melhoria da qualidade e desempenho 

ambiental das instalações da empresa. -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O Deputado Rui João Rodrigues da CDU apresentou Declaração de Voto conjunta respeitante 

aos pontos 11 e 13 da Ordem de Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 12º Ponto da Ordem de Trabalhos -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Estabelecimento industrial de vidro acrílico – Zambujal e Aiana de Cima – pedido de 

regularização do estabelecimento – reconhecimento de interesse público municipal – Dagol, Ld.ª ----- 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, 

reconhecer o interesse público municipal na regularização do estabelecimento industrial de DAGOL,SA, 

sito em Zambujal e Aiana de Cima, freguesia do Castelo, deste concelho, com os seguintes fundamentos 

elencados na proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- a) A localização geográfica do Concelho de Sesimbra dificulta a atratividade à fixação de 

indústrias, já que, situando-se na ponta sudoeste da península de Setúbal, não é atravessado por um 

eixo de acessibilidades de nível nacional, à exceção da freguesia da Quinta do Conde; -----------------------  

 --------- b) Esta circunstância limita a procura do Concelho para este tipo de atividade e 

consequentemente é do interesse municipal preservar o tecido industrial existente, sobretudo, quando 

relevante para a diversificação económica, para o aumento da empregabilidade e incremento e 

desenvolvimento de outros sectores no Concelho; ----------------------------------------------------------------------  

 --------- c) Na atual conjuntura económica e social é importante aumentar os níveis de empregabilidade 

no Concelho como forma de conter os fluxos migratórios da população, de captar novos residentes e 

nos movimentos pendulares, aumentar as entradas e reduzir as saídas do Concelho;  ------------------------  
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 --------- d) A empresa Dagol, SA existe desde 1958 e encontra-se estabelecida no Concelho de Sesimbra 

há 32 anos, em duas unidades, uma no Zambujal de Cima, outra na Aiana de Cima, sendo que no 

conjunto de todas as instalações que possui, emprega atualmente 40 trabalhadores; ------------------------  

 --------- e) Pese embora a atividade principal seja a da comercialização de produtos em acrílico, a 

atividade de fabricação de produtos naquele material (CAE secundário), assume uma expressão já 

considerável, dada a popularidade obtida nos últimos anos; ---------------------------------------------------------  

 --------- f) A atividade transformadora resultou de uma estratégia para incrementar e desenvolver a 

atividade comercial da empresa, permitindo-lhe ser mais competitiva e garantir a manutenção e o 

aumento da sua quota de mercado com a oferta de produtos inovadores e criativos, e, por isso, 

constitui um importante suporte à atividade principal; ----------------------------------------------------------------  

 --------- g) O volume de negócios que apresenta é muito significativo no quadro geral das empresas com 

expressão no território municipal, sendo mesmo uma das de maior dimensão do Concelho, dimensão 

que lhe é conferida pelo volume de exportações para vários países e por uma carteira de clientes 

nacionais na ordem dos 20.000; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- h) A forte implementação em mercados internacionais como Espanha, Angola, França, Bélgica, 

Cabo Verde e Moçambique é um fator de reconhecimento e valorização do sector empresarial do 

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

 --------- i) A intenção de manter as suas instalações no Concelho foi recentemente reforçada com a 

transferência da sede da empresa para Sesimbra, em detrimento da capital do país; -------------------------  

 --------- j) Esta alteração da sede fortalece a ideia que a empresa quer associar a sua identidade ao 

Concelho; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- l) A regularização do estabelecimento industrial pode ser um impulso importante à 

concretização de novos projetos de investimento que permitam um ainda maior crescimento da 

empresa, sobretudo internacionalmente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 13º Ponto da Ordem de Trabalhos -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Carpintaria e materiais de construção civil – EN 10 Km 21,2 – Quinta do Conde – pedido de 

regularização – reconhecimento de interesse público municipal – Francisco Lopes & Filhos, Ld.ª --------  

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 23 votos a favor (12 CDU, 6 PS, 2 PSD/CDS-

PP, 2 MSU e 1 BE) e 1 abstenção da CDU, sob proposta da Câmara Municipal, reconhecer o interesse 

público municipal na regularização do estabelecimento industrial de Francisco Lopes e Filhos, Lda. sito 

na EN 10 Km 21,2, na Quinta do Conde, freguesia da Quinta do Conde, deste concelho, com os seguintes 

fundamentos elencados na proposta: ---------------------------------------------------------------------------------------   
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 --------- a) A localização geográfica do Concelho de Sesimbra dificulta a atratividade à fixação de 

indústrias, já que, situando-se na ponta sudoeste da península de Setúbal, não é atravessado por um 

eixo de acessibilidades de nível nacional, à exceção da freguesia da Quinta do Conde; ----------------------- 

 --------- b) Esta circunstância limita a procura do Concelho para este tipo de atividade e 

consequentemente é do interesse municipal preservar o tecido industrial existente, sobretudo, quando 

relevante para a diversificação económica, para o aumento da empregabilidade e incremento e 

desenvolvimento de outros sectores no Concelho; ----------------------------------------------------------------------  

 --------- c) Na atual conjuntura económica e social é importante aumentar os níveis de empregabilidade 

no Concelho como forma de conter os fluxos migratórios da população, de captar novos residentes e 

nos movimentos pendulares, aumentar as entradas e reduzir as saídas do Concelho;  ------------------------  

 --------- d) A empresa Francisco Lopes e Filhos Lda., encontra-se estabelecida na Quinta do Conde desde 

a década de 70 do século passado, sendo atualmente parte integrante de um conjunto de 3 empresas 

que se completam entre si na área da construção civil; ----------------------------------------------------------------  

 --------- e) O grupo que a empresa integra emprega atualmente 42 trabalhadores, estando 10 afetos ao 

estabelecimento industrial explorado pela requerente; ----------------------------------------------------------------  

 --------- f) O volume de negócios que o grupo apresenta é muito significativo no quadro geral das 

empresas com expressão no território municipal; -----------------------------------------------------------------------  

 --------- g) A atividade da indústria está relacionada com um sector de peso no Concelho, a construção 

civil; ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- h) Foi neste sector que a empresa prosperou e parece continuar a prosperar, embora a 

construção civil esteja a atravessar um período critico; ----------------------------------------------------------------  

 --------- i) Não obstante a dificuldades do sector a empresa manteve um volume de negócios relevante 

reorientando a sua estratégica, o que lhe permite atualmente ser fornecedor de grandes superfícies 

comerciais; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- j) A regularização da indústria pode ser um impulso à melhoria da qualidade e desempenho 

ambiental das instalações da empresa e ao desenvolvimento de projetos de investimentos que 

assegurem o seu o crescimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 14º Ponto da Ordem de Trabalhos -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Fabrico de comboios turísticos – Rua do Pinheiro da Maçã – Maçã – pedido de regularização 

do estabelecimento – reconhecimento de interesse público municipal – Deltrain, SA ----------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, 

reconhecer o interesse público municipal na regularização do estabelecimento industrial de 

DELTRAIN,SA sito na Rua do Pinheiro da Maçã, na Maçã, freguesia do Castelo, deste concelho, com os 
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seguintes fundamentos elencados na proposta: ------------------------------------------------------------------------- 

 --------- a) A localização geográfica do Concelho de Sesimbra dificulta a atratividade à fixação de 

indústrias, já que, situando-se na ponta sudoeste da península de Setúbal, não é atravessado por um 

eixo de acessibilidades de nível nacional, à exceção da freguesia da Quinta do Conde; -----------------------  

 --------- b) Esta circunstância limita a procura do Concelho para este tipo de atividade e 

consequentemente é do interesse municipal preservar o tecido industrial existente, sobretudo, quando 

relevante para a diversificação económica, para o aumento da empregabilidade e incremento e 

desenvolvimento de outros sectores no Concelho; ----------------------------------------------------------------------  

 --------- c) Na atual conjuntura económica e social é importante aumentar os níveis de empregabilidade 

no Concelho como forma de conter os fluxos migratórios da população, de captar novos residentes e 

nos movimentos pendulares, aumentar as entradas e reduzir as saídas do Concelho; -------------------------  

 --------- d) A Deltrain, SA é uma indústria que está implementada no Concelho desde 1997, 

encontrando-se numa fase de consolidação como demonstra o seu volume de negócios; -------------------  

 --------- e) O volume de negócios que apresenta é significativo no quadro geral das empresas com 

expressão no território municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- f) Teve sempre a mesma localização; -----------------------------------------------------------------------------  

 --------- g) A empresa desenvolve uma atividade singular e única no Concelho e na Região, reconhecida 

nacional e internacionalmente; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- h) O objeto da sua produção, comboios turísticos, está diretamente associado a um sector 

estratégico para o Concelho de Sesimbra, que é o turismo; -----------------------------------------------------------  

 --------- i) Os bens produzidos pela indústria estão presentes em 20 países, o que é um sinal de 

reconhecimento da singularidade, mas também a qualidade do produto; ----------------------------------------  

 --------- j) A visibilidade internacional da empresa pode ser um fator de valorização e divulgação do 

Concelho além-fronteiras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- k) A regularização da indústria pode ser um impulso à melhoria da qualidade e desempenho 

ambiental das instalações da empresa e ao desenvolvimento de projetos de investimentos que 

assegurem o crescimento e a consolidação da empresa no mercado interno e internacional.---------------  

 --------- Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 

de estilo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sesimbra, 30 de novembro de 2015. 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 


